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Albertslund
Boligsociale Center
• er et samarbejde mellem
Albertslund Kommune,
AB, AKB, VA, BO-VEST
og KAB.
• er støttet af Landsbyggefonden.
• har sekretariat i Blokland 4A.
• har lokalkontorer i
Bækgården, Hedemarken
og Kanalens Kvarter.

Kontakt: Trine, tsp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 31
Mai, mgp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 30
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Vidensdeling om boligsektors samfundsansvar
Indsatsen med at skabe lærepladser
til lokale unge i de store renoveringssager i Albertslund blev for
nylig fremhævet som en af seks best
practises i et internationalt netværk.
ABC’s sekretaratsleder Trine Sander
repræsenterer BO-VEST i netværket i
European Federation for Living. Netværket deler erfaringer om, hvordan
almene boligorganisationer ikke bare
kan give folk tag over hovedet, men
også kan bidrage til velfærdssamfundet ved skabe sociale netværk mellem
forskellige etniske grupper.
Albertslunds gode erfaringer med en
mangfoldig befolkning er interessant
i andre lande, der i disse år tager imod
mange indvandrere og flygtninge.

På International Housing Festival i Amsterdam fortalte
Trine Sander om praktikpladser i renoveringssager.

Indstillet til fagpris
Tre boligsociale projekter i Albertslund er på listen over indstillinger, når BL - Danmarks Almene
Boliger uddeler nye almene fagpriser.

blog

Byhaven 2620 er indstillet til
fagpris. Foto: Gitte Lotunga

Iværksætterfællesskabet BLOKart i Blokland, Modelværkstedet i Kanalens Kvarter og Byhaven 2620 i Hedemarken er blevet indstillet til BL’s almene fagpriser.
Et fagpanel skal nu udvælge de initiativer, der skal
være med i opløbet, når vinderne kåres på Almene
Boligdage i november. Priserne hylder initiativer, som
kan genbruges af eller inspirere andre i den almene
boligsektor. Der er meget spændende inspiration
at hente på www.bl.dk/almene-fagpriser-2017/indstillede-projekter/

Se også
Sådan gør du tomme lokaler til en ressource
www.abcenter.dk/blog/sadan-gor-du-tomme-lokaler-til-en-ressource.html
Aktive medborgere støtter unges uddannelse
www.abcenter.dk/blog/aktive-medborgere-stotter-unges-uddannelse.html
Byhave samler folk som aldrig før
http://www.abcenter.dk/blog/byhave-samler-folk-som-aldrig-for.html

Nyt fra sekretariatet
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Velkommen til juniorjournalisterne
Holdet af ABC’s juniorjournalister er sat. Fem
engagerede teenagere vil året ud hjælpe med
at formidle, hvad der rører sig rundt omkring i
Albertslunds boligområder.
Juniorjournalisterne, der er ansat i fritidsjob fem
timer om ugen, er mellem 13 og 18 år og bor for-

skellige steder i byen. De kommer blandt andet til
ar arbejde med foto, video og blogging.
Lige nu er de gået i gang med er at lave en voxpop
om, hvad der kan gøre familielivet endnu bedre i
Albertslund. En undersøgelse, der skal bruges som
indspark til en indsats om familieliv senere på året.

Styregrupper udveksler erfaringer
De lokale styregrupper mødtes i maj for at tage
hul på den nye boligsociale helhedsplan 2017-20.
På mødet blev der udvekslet både erfaringer hidtil
og forventinger til de kommende års boligsociale
arbejde.
Desuden kom styregrupperne med forslag til,
hvordan restmidler fra den tidligere helhedsplan
bedst anvendes. Det blev besluttet, at hvert boligområde kan disponere over 15.000 kr. til at styrke
grønne eller affalds/genbruginitiativer. Derudover
skal midlerne gå til fælles studietur, affaldsambassadører og udvikling af idéer til, hvordan man
undgår at skallerne fra solsikkekerner fylder i
gadebilledet ved byhaver og andre steder, hvor
beboerne sidder og hygger sig.

Nyt fra sekretariatet

blog

Yusuf, Emma, Camille, Iqra og Anna skal bl.a. hjælpe ABC
med at nå længere ud på de sociale medier..

Se også
Pigen der drømte om at blive journalist
www.abcenter.dk/blog/pigen-derdromte-om-at-blive-journalist.html
Bloklands børn som med-skabere
www.abcenter.dk/blog/bloklandsborn-som-med-skabere.html
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Blokland smager på blomsterne
To planteworkshops havde til formål at
styrke sammenholdet mellem Bloklands
børnefamilier.
Naboskabsundersøgelsen fra 2016 viste, at
Bloklands børn ikke har så meget med hinanden at gøre, som det er tilfældet i andre
boligområder. Derfor har børnene nu fået
deres egne bede i den lokale byhave, kaldet
BLOKhaven.
Børnefamilierne blev i forsommeren inviteret
til to workshops. De kom ikke af sig selv - der
skulle først bankes på nogle døre. Men så
lykkedes det også at samle en flok, som fik
prøvesmagt og plantet spiselige blomster i
fællesbedene og plantet tomater og lagt
kartofler i potter, som børnene fik med hjem
til altanen.
Ved den ene workshop kunne Aiah Noack fra
Naturplanteskolen fortælle om spiselige blomster, og hvordan man bruger dem i salater. Der
var tændt op i stenovnen, og gode hjemmelavede
pizzaer blev pyntet og smagt til med blomster og
blade fra de nye planter, som nu står og pynter og
dufter til fælles glæde midt i boligområdet.
Både børn og forældre hyggede sig, og alle bidrog

Bloklands børn har plantet
spiselige blomster i BLOKhaven.

til arbejdet, hvad enten de plantede tomater,
gjorde pizzaerne klar til stenovnen eller bagte dem.
De to plantearrangementer skabte også nye kontakter mellem de voksne. En af forældrene viste
sig at være professionel pizzabager, og afdelingsbestyrelsen har inviteret ham til at give et
pizzakursus til interesserede beboere, så der kan
komme mere gang i stenovnen.

Fællesspisning samarbejder med sundhedsformidlere
Det tiltrak mange nye ansigter, da fællesspisningen i Kanalens Kvarter og to af kommunens Sundhedsformidlere sammen inviterede beboerne på
en sund buffet.
For de frivillige, som står for drift og aktiviteter i
Café 72, var formålet dels at få inspiration gennem
nye samarbejder, dels at nå ud til flere målgrupper
som f.eks. familier og beboere med forskellige kulturelle baggrunde.
I stedet for at holde et møde med sundhedsformidlerne blev disse inviteret med på madholdet, så
nogle af caféens frivillige og sundhedsformidlerne
gennem dagens samarbejde lærte hinanden at kende
og måske får lyst til at lave flere aktiviteter sammen.

Naboskab og trivsel

Der blev tilberedt en sund menu, lavet opskriftshæfter til middagsgæsterne, og der blev dækket
fine borde. Sundhedsformidlerne præsenterede
maden og spiste med, så gæsterne havde rig
lejlighed til at stille spørgsmål.
Der var stor ros til kokkene. Opskrifterne blev taget
med hjem, og et nyt tilsvarende arrangement blev
efterspurgt af alle. Planen er at lave et tilsvarende
i efteråret, og desuden at udvikle flere samarbejder
med sundhedsformidlerne.
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Hedemarken, nu også med eget bagelaug
En gruppe kvinder har med hjælp fra boligafdelingen og biblioteket fået
omsat deres drøm om en bålhytte til virkelighed.
Bagelauget består af fem kvinder med
tyrkisk baggrund.
Kvinderne i bagelauget har været med
til at udforme vedtægterne for hytten og har påtaget sig ansvaret for en
del af driften i bålhytten. Bagelauget
vil blandt andet afholde workshops
for de beboere, der ønsker at lære at
bage fladbrød.

Bagerlauget havde travlt, da alle
beboere var inviteret på the og
gözleme for at indvi
den nye bålhytte.

Alle afdeligens beboere kan nu låne
bålhytten til børnefødselsdage og
til bagearrangementer. Der bookes
plads på det lokale bibliotek, og det er
ganske gratis.

Kulturfest er blevet tradition

Rødhætten fik caféhave

For andet år i træk afviklede afdelingsbestyrelsen i maj en vellykket fest i Blokland.

Nogle højbede, der omkranser terrassen. Mere
skulle der ikke til for at skabe et helt nyt uderum ved beboerhuset i Bækgården.

Både afdelingsbestyrelsen og andre frivillige havde
lagt et stort arbejde i arrangementet, som bød
på musik, kædedans, underholdning for børnene,
pandekager over bål og en meget populær softicemaskine.
Agenda Centeret bistod børnene med at bygge
instrumenter af affaldsmaterialer, og kunstneren
Sebastian Hennings fra BLOKart, Bloklands iværksætterfællesskab, hjalp andre af børnene med at
bygge vindhekse af papir. Festen blev afsluttet
med fælles aftensmad og koncert i solskinnet uden
for Bloklands fælleshus.
Afdelingen har igennem flere år brugt det boligsociale samarbejde til at eksperimentere med form
og omfang af en beboerfest. I år var festen ikke
sat i værk af den boligsociale styregruppe, men af
afdelingsbestyrelsen, som fik sat et godt hold frivillige, der med udgangspunkt i sidste års erfaringer
stod for at planlægge og afholde arrangementet.
Bloklands beboere kan også se frem til en fest
næste forår, for afdelingsbestyrelsen har besluttet
at gøre festen i maj til en tilbagevendende tradition.

Naboskab og trivsel

I Nord er der rigtig meget grønt. Der er en helt
grøn legeplads, der er grønt mellem blokkene, og
en stor nyttehave til beboerne. Men det er som
om, der har manglet noget omkring beboerhuset i
midten af det hele. Beboerhuset er center for megen aktivitet. Det benyttes flittigt til private fester.
Unge hænger ud på omkringstående bænke om
aftenen. Og så er der selvfølgelig Café Rødhætten,
som hver torsdag fra kl. 15.30 benytter beboerhuset, og hele sommeren også terrassen foran.
Derfor har Nords styregruppe valgt at investere
restmidler fra sidste helhedsplan i at etablere en
caféhave med blomster og krydderurter, som på en
solskinsdag gør det endnu mere fantastisk at sidde
på terrassen foran beboerhuset og drikke kaffe under de røde parasoller, som er caféens varemærke.

Kontakt: Lone, lka@bo-vest .dk, tlf. 60 66 00 60
Lam, lct@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 37
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Ressourcenetværksmøde viste potentiale
Processen med at udvikle en socialøkonomisk virksomhed i Albertslund blev skudt
i gang på et ressourcenetværksmøde, hvor beboere, kommune og virksomheder var
inviteret til en fælles brainstorm.
Stemningen var god, og engagementet højt, da første møde
i det ene af ABC’s tre nye ressourcenetværk blev afholdt i
Hedemarken.
Deltagerne var opdelt i tre grupper, der arbejdede med hver sin
vinkel på socialøkonomi: De lokale
behov/ressorucer, bærdygtighed
og partnerskaber.
Resultatet af mødet bliver et
katalog med alle de virksomhedsidéer, der kom frem i brainstormen.
Desuden er der oprettet en facebookgruppe, hvor mødets deltagere og andre, der vil bidrage
med viden og indspark, kan følge
den videre proces og fungere som
ambassadører for virksomheden.

Forskellige kompetencer og perspektiver mødtes,
da ressourcenetværket for uddannelse og beskæftigelse
tog hul på temaet søcialøkonomi. Find opsamlingen fra mødet her:
http://www.abcenter.dk/images/pdf/Idkatalog.pdf
I gruppen ‘SØV’s venner’ kan man følge og
bidrage til udviklingen af socialøkonomi i
Albertslund.

Først yde, så...

Lokal studievejledning

Deltagerne i lommepengeprojektet er nu endelig nået til den del, hvor de kan nyde. De har arbejdet de 62 timer, som udløser en oplevelsestur
sammen med to voksne fra Ungehuset.

Der findes så mange uddannelsesmuligheder,
at de er svære at overskue. Derfor har ABC og
UU Vestegnen indledt et samarbejde, der skal
hjælpe unge og deres forældre med at få den viden, der skal til for at vælge den rette uddannelse.

Der er blevet udført opgaver lige fra at rydde et
cykelskur i Kanalens Kvarter og rydde op i Alberslund Motorsport Center til at samarbejde med
Albertslund Kommune om at lave en skulptur af en
hånd. Skulpturen er blevet støbt i jorden ved Hyldagergrunden og peger på en skraldespand, som
mange flere forhåbentlig vil huske at benytte sig af
fremover. Drengene er stolte over resultatet.
Undervejs i forløbet har deltagerne trænet mødedisciplin og andre grundlæggende færdigheder,
som er en vigtige, når de senere hen skal ud at
søge et rigtigt fritidsjob.

Uddannelse og beskæftigelse

Et af tiltagene er at koordinator Lam og UU
Vestegenen hver 14. dag står til rådighed på biblioteket i Hedemarken med studievejledning for
unge. Tilbuddet er blevet taget godt imod og
har i hvert fald inspireret to unge til at starte på
Glostrup Teknisk Skole for at uddanne sig til hhv.
ejendomsserviceteknikker og murer. Vejledningstilbuddet fortsætter efter skoleferien.
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Tidlig indsats

– gode erfaringer fra Babygruppen i Hedemarken
At der følges op, og at der arbejdes med relationer og netværk, gør hele forskellen, når man
vil nå ud til nye målgrupper.
Babygruppen, som holder til i daginstitutionen
Lindegården, har været i gang siden slutningen af
marts og har nu seks deltagere, som kommer hver
mandag. Der arbejdes på at rekruttere 2-3 mødre
mere til gruppen. Gruppen er et alternativ til en
traditionel mødregruppe og faciliteres af en boligsocial koordinator, en sundhedsplejerske og en
pædagog.
“Allerede nu kalder vi det for en succes. Vi har
seks mødre med hver deres kulturelle baggrund,
som prioriterer at komme i gruppen”, fortæller
koordinator Louise. “Vi taler en blanding af dansk
og engelsk. Vi taler om børneliv og babys udvikling,
men også om alle mulige andre emner, der dukker op
undervejs“.
De fleste af mødrene har boet kort tid i Danmark
og har dermed ikke meget viden om det danske
samfund, ligesom de fleste heller ikke har noget
netværk i Danmark.
En tæt opfølgning har afgørende betydning for,
at der allerede nu er seks stabile deltagere. “Vi
skriver en sms til mødrene dagen inden, vi mødes.
Vi følger op, hvis de ikke kommer, med sms eller
ved at ringe. Vi skriver en ekstra besked og hører
til dem, hvis vi ikke har set dem, eller hvis baby
f.eks. har været syg. Det forpligter og er samtidig
en måde at vise interesse og omsorg på”, fortæller
Louise, og tilføjer, at erfaringerne viser, at det kan
tage meget længere tid uden denne opfølgning for
samme målgruppe. Mødrene er efterhånden blevet
bedre til selv at melde afbud, hvis de ikke kommer.
En vigtig ting at kunne i Danmark.
“Vi arbejder målrettet på at skabe en tillidsfuld og
ligeværdig relation til mødrene, som betyder, at
man tør stille spørgsmål, selvom man er usikker”
fortæller Louise og understreger, at mødrene har
masser af ressourcer og erfaringer og kan hjælpe

Familier og forebyggelse

Når baby skal godt fra start, er det
vigtigt, at mor trives, har relationer og
netværk i lokalsamfundet.

hinanden. Opgaven for gruppens facilitatorere er
at skabe situationer, som gavner og udvikler relationerne imellem mødrene, så de kan bruge hinanden og lære hinanden bedre at kende.
Derudover arbejdes der med at bygge bro mellem
kommunen og mødrene. Dels ved at snakke om traditioner, børneliv i hhv. Danmark og mødres hjemlande, dels ved at besøge børnehaver, biblioteker
og andre institutioner i Albertslund.
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Bydelsmødre vil være flere
Planlægningen af uddannelsen af et bydelsmor-hold nr. to er i fuld gang. Bydelsmødrene søger
kvinder med forskellige erfaringer og sproglige baggrunde, så de kan gøre en forskel for endnu
flere kvinder i Albertslund.

De allerede uddannede bydelsmødre
ser frem til at blive flere.

Bydelsmødrene har i samarbejde med boligsocial
koordinator Louise besluttet, at der i 2017 skal
uddannes et hold mere. I løbet af foråret er der

blevet arbejdet med at rekruttere deltagere, og
der er bl.a. blevet holdt to informationsmøder for
interesserede kvinder. Målet er at finde 15-17 kvinder inden uddannelsesstart i september. Ønsket
er, at holdet rummer både kvinder, som taler andre
sprog end dansk, og etnisk danske kvinder.

blog

Bydelsmødre er kvinder, som har gennemført en
uddannelse på 15 moduler, som sætter dem i stand
til at være sparringspartner for andre kvinder og til
at bygge bro til relevante instanser i kommunen og
boligområderne. Der blev uddannet 12 bydelsmødre i Albertslund i 2013. Pt. er der otte, som mødes
i Bydelsmorgruppen, hvor de udveksler erfaringer
om det frivillige arbejde.

Se også
Bydelsmødre gør status i Albertslund
www.abcenter.dk/blog/bydelsmodre-gorstatus-i-albertslund.html

Kalder alle fædre...
ABC søger fædre til netværk, der starter i efteråret. Moskéerne i Albertslund samler mange
af Albertslunds muslimske borgere. Derfor har
koordinator Jeppe også været på besøg dér for at
promovere Færdenetværket BABA – Albertslund.
Netværket er for fædre på tværs af etniciteter og
religioner. Ambitionen er at rekruttere fædre, der har
styrken og viljen til at gå foran for deres børn og være
med til at skabe nogle gode miljøer at vokse op i.
Det er som oftest sværere at involvere mænd
end kvinder i boligområdernes sociale liv. Mange

Familier og forebyggelse

arbejder mange timer, og det levner ikke meget
tid til hverken børn eller frivillighed. BABA vil være
på fædrenes præmisser, og erfaringen fra andre
steder i landet er, at det virker.
For at komme i kontakt med fædrene har Jeppe
været ude at tale med nogle af nøglepersonerne i
forskellige netværk bl.a.
hos byens moskéer, hvor
projektet har fået en god
modtagelse.

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

