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Bloklands inspirerende ventetid
Blokland var med, da der i efteråret var Almene Boligdage i Århus. Der var stor interesse for,
hvordan man får det bedste ud af ventetiden, når man står over for en stor byggesag.
En fredag i november indtog BO-VEST LYNfabrikken i Århus for at inspirere andre
almene boligafdelinger. Under overskriften
‘Inspirerende ventetid’ blev der delt ud af
erfaringerne fra to boligafdelinger: Blokland
og Brøndby Strand.

hvordan et tæt samarbejde har medført et velfungernede
fælleshus, alternativ byggekommunikation, Børn Bygger
Byen, iværksætterfællesskabet BLOKart, BLOKhaven og
meget andet. En vigtig pointe var, at det spreder ringe i
vandet, når man bruger ventetiden til at afprøve forskellige ting – også selvom de er midlertidige.

blog

BO-VEST’s direktør Ulrik Brock Hoffmeyer
interviewede et panel bestående af Gertrud
Gelting fra Bloklands afdelingsbestyrelse,
Trine Sander fra ABC og Maj Westberg fra
byggeafdelingen. De kunne fortælle om,

Se også
Bloklands børn som medskabere
http://www.abcenter.dk/blog/bloklandsborn-som-med-skabere.html
Have og fællesskab
http://www.abcenter.dk/blog/have-ogfaellesskab.html
Sådan gør du tomme lokaler til en ressource
http://www.abcenter.dk/blog/sadan-gordu-tomme-lokaler-til-en-ressource.html

Workshoppens vigtigste pointer blev tegnet på en
stor planche, som vil være at se i Bloklands fælleshus
i det nye år. Se video fra workshoppen ved at scanne
eller klikke på qr-koden.

Bestyrelsen reviderer lommepengeprojekt
ABC’s bestyrelse var samlet i oktober for at drøfte prioritering af den boligsociale
indsats. På dagsordenen var ressourcerne til uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen
for at afstemme forventningerne til ABC’s rolle i det kriminalpræventive arbejde.
ABC har ikke en egentlig kriminalpræventiv indsats, men oplever alligevel i praksis, at der går en
del mandetimer dermed. Timer, der går fra uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen.
I den forbindelse blev bestyrelsen præsenteret for
to valgmuligheder fremadrettet: Enten det håndholdte lommepengeprojekt, som har kørt i samarbejde med Kommunen gennem flere år. Det er målrettet unge med brug for særlig opmærksomhed,
og det forudsætter, at Kommunen fortsat bidrager
med mandetimer. Eller et lommepengeprojekt,
hvor mere selvstændige unge klædes på til at

Nyt fra sekretariatet

kunne varetage et reelt fritidsjob bl.a. ved at udføre
forefaldende arbejde så som indkøb for beboere.
Selvom der var lagt op til, at parterne skulle vælge
mellem de to alternativer, blev det til et ønske om
både/og. Sekretariatet fik derfor til opgave at redegøre for mulighederne og ressourcefordelingen
til næste bestyrelsesmøde
den 23. januar 2018.
Referat fra mødet findes
på ABC’s hjemmeside.
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BLOKart fortsætter lidt endnu
Kunstnere og iværksættere får lov at fortsætte deres opstartvirksomheder i BLOKart,
det midlertidige kreative iværksætterfællesskab, indtil Bloklands byggesag går i gang.
I den nedlagte børnehave i Blokland males, tegnes,
designes og fotograferes der. Og der udtænkes
fortællinger og planer for virksomhedsopstart.
Kunstnernes kontrakter udløber ved årsskiftet,
men da byggesagen stadig lader vente på sig lidt
endnu, har vi forlænget aftalerne til og med
september 2018.
Her sidst på året har der været lidt udskiftning i det
kreative iværksætterfællesskab. Det betyder, at
BLOKart nu kan kan byde velkommen til en coach
og collagist og til to massører.
Siden det midlertidige iværksætterfællesskab
åbnede i 2016 har i alt 18 iværksættere haft glæde
af lokalerne. De betaler selv for el, vand og varme.
Huslejen betales med frivilligt arbejde. Og huslejetabet dækkes af VA’s dispositionsfond.

Kunstmaler Alik Kan har malet Bloklands
blomsterbede på en forårsdag.
Få et kig ind i BLOKart ved at scanne
eller klikke på qr-koden.

Fakta:
• BLOKart er en del af den indsats, der i ABChelhedsplanen kaldes ‘robuste boligområder’.
• Formålene med BLOKart er at skabe liv i de 		
tomme lokaler, at få kreative menneskers bidrag
til fællesskabet i boligområdet og at være
springbræt for små opstartvirksomheder.

Op til kommunalvalget afholdt to kunstnere en
workshop for Bloklands børn. Her kunne børnene tegne og
male deres ‘stemmeseddel’ til at aflevere på valgstedet, når
de trak deres forældre med til valg.

Velkommen til ny koordinator
Lisbeth Urfe er fratrådt stillingen som boligsocial koordinator,
og den 2. januar kan vi byde velkommen til Ingrid Branner.
Ingrid får ansvaret for ABC’s arbejde relateret til naboskab og
trivsel. Hun vil have primært arbejdssted i Blokland, men de øvrige
afdelinger vil også kunne få glæde af hendes arbejde blandt andet i
forbindelse med studieture og miljø-initiativer.

Naboskab og trivsel
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Valg er noget vi gør sammen
Den 21. november var der kommunalvalg. ABC og aktive borgere bakkede op om
Albertslund Kommunes bestræbelser på at øge valgdeltagelse.
Det er særligt førstegangsvælgerne og borgere
med indvandrerbaggrund, der ligger lavt i valgstatistikkerne. Sammen med lokale ildsjæle satte
ABC derfor en række aktiviteter i gang op til valget.
Tag de gamle med til valg
I Blokland afholdt to kunstnere fra det kreative
iværksætterfællesskab BLOKart en tegneworkshop
for områdets børn. Formålet var, at de skulle lave
tegninger, som kunne afleveres på valgstedet i
en særlig børne-urne, når de trak deres forældre
med til valg. Og søreme om ikke et af de børn, der
deltog i workshoppen, vandt en iPad i kommunens
valg-konkurrence for børn!
Debat om familier og beskæftigelse
I Albertslund Nord afholdt beboercaféen Café
Rødhætten en valgdebat med godt fremmøde.
Kaltoum Belmouhand, der både er bydelsmor og
sidder i AB Nords afdelingsbestyrelse var aftenens mødeleder. Der blev drøftet familiepolitik
og beskæftigelsespolitik, som er noget af det, der
vedrører rigtigt mange af områdets beboere.
Opråb fra en førstegangsvælger
To af ABC’s juniorjournalister, Camille og Iqra, skulle
stemme for første gang. Så de var med som tilskuere, da kommunalbestyrelsen forhandlede budget,
for at blive klogere på kommunalpolitik. Camille
skrev siden en artikel til Albertslund Posten, hvor
hun opfordrer unge til at bruge deres stemmeret.
Vi følges ad
På valgdagen var der en stribe ’vi følges ad’initiativer. I Hedemarken havde ABC i samarbejde
med Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken
lavet et arrangement særligt rettet mod vælgere
med med anden etnisk baggrund end dansk. De
fik en personlig invitation i deres postkasse og
blev i ugerne op til valget opfordret til at deltage,
hver gang deres vej gik forbi biblioteket. Det resulterede i, at 60 beboere mødte op til en valgfest,
hvor de fik lidt at vide om, hvordan valghandlingen
foregår. Derefter var der fælles afgang til Herstedlund Skole, hvor der skulle stemmes. Stemningen var høj, og mange udtrykte glæde over, at
det kunne være så hyggeligt at stemme, når bare

Naboskab og trivsel

Inkluderende fællesskaber er en af de indsatser, der arbejdes
med i ABC. Lokaldemokratiet er nok det allervigtigste
fællesskbab. Alle skal være med, når der er valg.

man gør det sammen! Og selvom valgdeltagelsen
i Albertslund som helhed blev lidt lavere end ved
sidste kommunalvalg, ja, så var der faktisk 72 flere
borgere, der stemte netop på Herstedlund Skole.
Blev kørt i cykeltaxa
Også flere af de ældre beboere, deltog i valgfesten
i Hedemarken. ABC havde nemlig indgået en aftale
med Cykling uden Alder, som tilbød at hente og
bringe gangbesværede i de røde rickshaws, og
cykeltaxaerne kørte sågar helt ind i valg-salen med
de ældre. I Blokland havde ABC lånt Ungehusets
bus og kunne tilbyde kørsel til valgstedet.
Gjorde valgdagen til en fest
I Kanalens Kvarter gjorde aktive beboere i beboercaféen Café 72 valgdagen til en fest. Der var hjemmebag og kaffe ’to go’. Også her og i Albertslund
Nord var der meldt tidspunkter ud, hvor man kunne
følges med erfarne vælgere til valgstedet. Dagen
var en sand fejring af demokratiet.
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Café Rødhætten om vinteren
Når solen og de røde parasoller på terrassen uden for beboerhuset ikke trækker beboerne
ud af boligerne, hvordan får man så gæster i en beboercafé? De frivillige i Café Rødhætten
har i denne caféens første vinter gjort sig gode erfaringer og tanker.
Du har måske været på besøg i Café Rødhætten
til et af de arrangementer, som caféen har dannet ramme om i år? Der har i hvert tilfælde været
rigtig mange på besøg i løbet af 2017. Der har
både været valgcafé, foredrag med Lars Olsen og
sæsonarrangementer så som julehygge. Det er den
slags arrangementer, som den faste flok omkring
caféen samt styregruppe og fællesudvalg har valgt
at satse på, og med god effekt.
Alt starter trægt, men...
Efter at den første interesse for caféen var klinget af i sommeren 2016, og det begyndte at blive
koldt, så det ikke længere kunne lade sig gøre at
sidde ude under de røde parasoller, begyndte de
frivillige i caféen at blive bekymrede for, om der
ville komme nogle gæster. Gruppen har måttet
sande, at der skal lidt mere end en kande varm
kaffe til, og det har der så været arbejdet meget
med.
Strikkeklub og unge drenge
Én gruppe, som blev ved med at have interesse
for at mødes, var en folk damer, som ville strikke.
Derfor blev Rødhætten ikke lukket for vinteren.
En anden gruppe, som ofte efterspørger et sted
at være, men ikke altid får ønsket opfyldt, fordi
de kan fylde lidt, er en gruppe unge drenge. De
er også blevet en fast del af Rødhætten. Frivillig
i caféen Anita Frandsen har hele tiden insisteret
på, at de gerne må komme ind og købe sodavand
og sidde i beboerhuset. Det kan de så længe, de
passer på stedet, og det gør de så. Faktisk så godt,
at de var med til at stoppe en farlig situation, da
der en aften opstod brand i en lejlighed. Drengene
var med til at ringe til brandvæsenet og få tømt
opgangen for mennesker.
Vil være mødested for alle beboere
Caféen har efterhånden fundet en form, som gør
Rødhætten til et mødested for mange og er en
aktivitet, som binder boligområdet sammen.
Historien fortsætter, og det er kun fantasien og
den frivillige arbejdskraft, der sætter grænserne
for den næste aktivitet. I det nye år er der planlagt

Naboskab og trivsel

Der blev klippet og klistret,
da der var julestue for familierne.

Alle partier mødte op, da der var
valgdebat op til kommunalvalget.

Aktiviteternes dag, Lysvandring og en teaterforestilling. Hvem ved, om der også kommer til at være
fællesspisning og andre madlavnings-arrangementer?
Caféen leder i hvert fald efter frivillige, der vil lave
mad.
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Bæredygtighed og arbejdsmarked
Mange løse tråde er blevet samlet, nye idéer er kommet på bordet, og udviklingen af en socialøkonomisk virksomhed, der skal tilbyde bæredygtige planter til private og erhverv er nu rigtig godt på vej.

Foto: Kim Matthäi Leland

ABC’s bestyrelse foreslog på deres sidste møde
at inddrage produktion af sedumplanter til byens grønne tage. Idéen er rigtig god, og det store
stykke græsplæne, som ligger midt i Hedemarken,
og som i daglig tale kaldes Marken vil være egnet
til formålet. Vi vil ikke kunne konkurrere på prisen,
da der er meget store aktører på markedet, men
alene det, at produktionen foregår lokalt og på et
stykke jord, der ligger ubenyttet hen, vil betyde, at
vi kan konkurrere på andre parametre.
Virksomhedens forretningsplan er ved at være
færdig, og december er gået med at fremstille
prototyper på de produkter, som skal være
virksomhedens kerneydelser. Prototyperne er blevet fotograferet, og er derefter blevet givet væk i
julegave til virksomheder og institutioner i byen.

blog

For at få så mange kræfter som muligt samlet
omkring udviklingen af virksomheden har vi dannet
en faggruppe, som vi kalder SØVs Tænketank. I den
Se også
Vejen til en socialøkonomisk virksomhed
http://abcenter.dk/blog/vejen-til-ensocialokonomisk-virksomhed.html

Uddannelse og beskæftigelse

kommende tid, vil vi derfor invitere personer med
forskellige faglige og personlige kompetencer til at
deltage, så vi fortsat kan kvalificere udviklingen af
virksomheden og projektet.
Beskæftigelsesprojektet
Men én ting er at fokusere på selve ydelserne og
produkterne, som skal sælges i virksomheden.
Et andet og lige så vigtigt fokuspunkt er selve
beskæftigelsesdelen; formålet med virksomheden
er jo at kunne tilbyde aktivitetsparate borgere at
blive ansat på forskellige vilkår i virksomheden og
dermed blive opkvalificeret både fagligt og personligt til at kunne nærme sig det ordinære arbejdsmarked. For at danne bro mellem virksomheden
og det ordinære arbejdsmarked, vil vi i starten af
det kommende år søge med lys og lygte efter en
stor virksomhed med en CSR-strategi, der matcher
den socialøkonomiske virksomhed, og som derfor
vil kunne profitere af at lave en partnerskabsaftale
med os.
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En stor dag for Albertslunds nye bydelsmødre
60 kvinder, børn og mænd fejrede de nyuddannede bydelsmødre, da de den 13. december
fik overrakt deres diplomer i Blokland som bevis på gennemført uddannelse.
På dagen var der fine taler fra bl.a. Borgmesteren,
Bydelsmødrenes Landssekretariat og de gamle
bydelsmødre, som understregede, hvor meget de
glæder sig til samarbejdet og til at få nye kræfter
med i gruppen i Albertslund.
Kurset er slut
Det har været nogle intensive måneder, med kursus hver eneste onsdag aften i Kanalens Kvarter.
Der har været meget viden og mange gode fælles
oplevelser. I november var kvinderne på tur til
Christiansborg og fik en rundvisning af Mogens
Lykketoft. En stor og god oplevelse for alle. Både
de nye og gamle bydelsmødre var med, og sådan
en tur er med til at ryste alle sammen, og det er
vigtigt, når alle skal arbejde sammen fra 2018.
Da vi den sidste gang evaluerede kurset, var det
lutter positive kvinder, som alle har fået meget
ud af kurset – både fagligt og personligt. En af de
kvinder, som ellers var i tvivl, om hun overhovedet
kunne klare kurset fra begyndelsen, sagde ”Jeg
ville ønske kurset fortsatte, og at det var hver anden dag.” Der er sket en stor positiv forandring hos
hende og de øvrige i løbet af de 14 moduler.
Hvad lavede de gamle bydelsmødre egentlig i år?
Der har været stor efterspørgsel på de allerede
uddanende bydelsmødre i 2017, men det har ikke
været muligt at imødekomme alle, da de syv kvinder er
bydelsmødre i deres fritid, ved siden af jobs og familie.
De har som sædvanligt haft samtaler med mange
borgere, som de har henvist videre eller har støttet
på andre måder. Derudover har de bidraget til at uddanne det nye hold bydelsmødre. De har selv været
med til at rekruttere mange af de nye bydelsmødre
i deres netværk, de har afholdt informationsmøder
om uddannelsen, og de har været med til at undervise hver onsdag aften siden september.
Derudover deltager de på skift i følgegruppemøder
med kommunale fagfolk 2-3 gange årligt. To gange
årligt deltager de i netværksmøder med andre
bydelsmødre. En bydelsmor sidder i styregruppen for Bydelsmødrenes Landssekretariat. De har
desuden holdt pigefest i Blokland og en miljøaften
i Bækgården i samarbejde med Agendacenter Albertslund, hvor i alt 28 personer deltog.

Familier og forebyggelse

Du kan følge Bydelsmødre Albertslund på facebook. Foto: Gitte Lotinga.

Derudover har to bydelsmødre været i Ekstra
Bladet og har deltaget i en politisk debat, mens en
anden bydelsmor var moderator på en debat op til
kommunalvalget. De har selvfølgelig også holdt interne månedsmøder, og to var afsted på Bydelsmødrenes årlige landsmøde i oktober.
Fra årets start vidste vi, at det ville blive et år, hvor
fokus lå på at uddanne et nyt hold. Det er vi kommet i mål med, men der er også sket noget mere.
Fremtiden for Bydelsmødrene i Albertslund
Louise, som er koordinator i ABC og har stået for
koordinering af uddannelsen, siger, at selvom
kurset nu er slut, så venter der masser af viden og
opgaver til både de nye og de gamle bydelsmødre.
“Nu er de blevet en stor gruppe, og de er alle kvinder med idéer, meninger og en kæmpe lyst til at
gøre en forskel, og jeg er sikker på, at de kommer
til at gøre en forskel i
Albertslund i fremtiden.”
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Baba på Albertslund’sk
Baba-fædrenetværket er nu startet op i Albertslund. Netværket er for alle fædre,
som gerne vil udvikle sig i deres far-rolle og være med til at skabe et godt miljø
at voksne op i for deres børn.
Gennem hele 2017 har koordinator for familie og
forebyggelse Jeppe arbejdet på at tilpasse Babakonceptet til en særlig Albertslund-kontekst, samtidig med at der også er blevet rekrutteret fædre
til netværket.
Baba er et koncept, som er udviklet hos Fonden for
Socialt Ansvar, og det har fået rigtig meget positiv
omtale. Senest i en evalueringsrapport fra Center
for Boligsocial Udvikling, CFBU. Det betyder dog
ikke, at det er lige til at skabe et fædrenetværk.
Der er trods alt en årsag til, at der bliver peget på,
at der er særlig behov for at styrke kontakten til
færdre på tværs af kulturer i boligområderne. Af
en eller anden grund er det nemlig typisk svært at
få disse på banen.
Baba-konceptet kan være noget af løsningen på at
skabe positiv kontakt til og blandt gruppen af fædre. Der er særligt to gode fordele ved konceptet:
Der ligger et godt fundament af overvejelser og
redskaber til at skabe udvikling hos fædre, der
gerne vil udvikle sig i farrollen, og fædre som gerne
vil være med til at skabe et godt miljø at vokse op
i. Samtidig hører den positive omtale med som et
godt ‘brand’.
Vigtigt med egne overvejelser
Ved opstart af et fædrenetværk i Albertslund har
det været vigtigt for os at tilpasse konceptet til
en Albertslund-kontekst. Det er andre fædre, der
bor her i byen, og der er andre vilkår for børnelivet
i Albertslund, end der er f.eks. på Nørrebro eller
i Tingbjerg. Det er vigtigt, at netværket afspejler
befolkningen i Albertslund. Det betyder også, at
det ikke udelukkende skal bestå af fædre med
minoritetsbaggrund, sådan som nogen tror, når de
hører navnet Baba.
Det har været en vigtig overvejelse at fokusere
på fædre, der har noget at byde på, og som har en
stærk motivation for at skabe udvikling i faderrollen. På den måde skal den gruppe fædre med tiden
kunne skabe ringe i vandet og potentielt nå mange
flere fædre, end en boligsocial indsats alene ville
kunne gøre.

Familier og forebyggelse

Fordi far er vigtig! Det er Baba’s slogan.
Fædre i Albertslund får nu mulighed for at
komme på banen og for at reflektere over,
hvordan de gerne vil huskes af deres børn.

De første fædre er i gang
Et rigtig stærkt hold på seks fædre er top-engagerede i netværket, og i det nye år vil de sammen med Jeppe arbejde for at udvide netværket.
I Baba-konceptet starter forløbet med en opstartsweekend, men erfaringen i Albertslund er, at det er
udfordrende at bede fædre prioritere at bruge en
hel weekend på så tidligt et tidspunkt i forløbet. I
det hele taget er fædrene indtil videre ikke stemt
for at placere alle aktiviteterne i weekenderne,
hvor man ellers kunne tro, at der ville være tid til at
koble fra i et fædrenetværk, når man ikke kommer
susende fra arbejde og ikke er stresset.
Men de fædre, Jeppe har talt med, har simpelthen
for mange jern i ilden, både i foreningslivet, og så
er de heldigvis gode til at prioritere deres børn
og familie. Derfor er vi i samarbejde med fædrene
nået frem til, at netværket kommer til at samles
om fredagen. Populært sagt vil vi lave nogle fede
fredage for fædre.

Albertslund Boligsociale Center
Blokland 4-6A
2620 Albertslund
www.abcenter.dk

