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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.
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Bestyrelsen holdt møde i VOKS
Den 18. november var der møde i ABC’s bestyrelse,
hvor der bl.a. blev vedtaget et budget for det nye år.
På dagsordenen var også en status på indsatsen
omkring socialøkonomi, som var en del af ABChelhedsplanen for 2017-20. Mødet blev derfor
denne gang holdt i VOKS, hvor direktøren for den
socialøkonomiske virksomhed, Fenja Lystlund, var
inviteret til at fortælle om de foreløbige erfaringer
og resultater.
VOKS skal i juli 2022 kunne klare sig uden startstøtten fra VELUX FONDEN. Corona-nedlukningerne
har været et alvorligt benspænd, da VOKS’
primære service er bæredygtige planteabonnementer til virksomheders receptioner, mødelokaler
og kantiner. Så der bliver tænkt kreativt og løbet

stærkt på det lille værksted på Nyvej. Den gode
nyhed er at arbejdsfællesskabet gør en stor forskel
for de mennesker, der er i optræning i VOKS.
Mens Fenja fortalte og viste rundt, kunne man
uden for vinduet se Andreas fra ABC og to børn fra
Snak & Æd forberede Huevoes Rancheros over bål.
Børnene havde glædet sig til at kunne byde ikke
mindst borgmesteren på aftensmad, og heldigvis
så det ud til, at denne kunne lide den mexicanske
ret, da den blev serveret i VOKS’ gårdhave i pausen.
ABC’s bestyrelse mødes næste gang i maj 2022.

Anisa og Miran hjælper
Andreas med at lave mad til
ABC bestyrelsen.

Nyt fra sekretariatet
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Aktivitetudvalget i Blokland venter ikke
I marts startede ABC-samarbejdet på en ny helhedsplan, og i den forbindelse
har vi snakket med tre medlemmer af Bloklands aktivitetsudvalg
om deres arbejde i boligområdet, og hvad der optager dem.

Bloklands aktivitetsudvalg: Qasir Mirza, Gertrud Gelting, Morten Nielsen, Leoma Andreassen, Meral Celik og Carsten Schou.

Hvad er Blokland for et boligområde?
”Det er et helt almindeligt alment boligområde. Det
fylder dog, at vi venter på en fysisk helhedsplan, og
det har vi gjort i lang tid nu”, fortæller Gertrud Gelting. Morten Nielsen beskriver det meget præcist:
”Et godt sted at bo. Der bliver lavet en masse sociale
tiltag.”
Hvorfor er du med i Bloklands aktivitetsudvalg?
”Jeg interesserer mig for området. Jeg prøver bare
at lave liv og aktiviteter”, smiler Gertrud. Meral Celik
blev inviteret ind i udvalget, og hun sagde ja, fordi
hun kunne være med at få de sociale aktiviteter ud
til flere af beboerne: ”Der er en del damer med anden etnisk baggrund i boligområdet, der ville have
godt af de her ting. Hvis de kendte mere til aktiviteterne og havde nogen, der kunne fortælle dem om
mulighederne og fordelene. Så derfor gjorde jeg
det.”
Hvad er jeres mærkesager i aktivitetsudvalget?
”Det handler om at få så mange med til de sociale
aktiviteter som muligt. Det er med til at skabe sammenhold i Blokland. For jo mere folk kommer hinanden ved, jo bedre et sted bliver det at bo”, fortæller
Morten. Aktivitetsudvalget arbejder hele tiden med
at få flere med, og at beboerne blander sig på tværs
af etnicitet og alder.

Nyt fra sekretariatet

I har ligesom de andre boligområder 15 ugentlige
medarbejdertimer og nogle midler til det boligsociale arbejde i Blokland. Hvad vil I bruge det på?
Aktivitetsudvalget lægger planer for det boligsociale arbejde et halvt år ad gangen. Siden marts har
udvalget sammen med boligsociale koordinator,
Ingrid Branner, haft fokus på udendørsaktiviteter
for at få gang i aktiviteterne igen efter corona.
I Blokland har man brugt sine tomme lokaler til at
lægge hus til spændende projekter som BlokArt,
Stop Madspild, og nu er de sammen med ABC ved at
indrette en tom lejlighed til en fødselsdagslejlighed,
som beboerne kan leje billigt. ”Ventetiden præger
alt her, men vi får det bedste ud af det. Vi prøver
at bruge lokalerne til forskellige ting, så der sker
noget”, deler Gertrud.
I de kommende statusbreve vil de tre andre lokale
boligsociale udvalg i ABC-samarbejdet blive præsenteret.
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Byggesagerne skaber nye samarbejder
ABC’s Team UBBA (uddannelse & beskæftigelse i
byggesager i Albertslund) mødes i disse måneder
med afdelingsbestyrelserne i de boligområder, som
teamet er koblet på. Det er vigtigt for at høre om,
hvad der rører sig i de pågældende boligområder,
både dem teamet allerede kender som Nord og
Blokland, men endnu mere i de boligområder hvor
ABC normalt ikke arbejder.

sen, som de viderebringer til de andre boligområder.
Et af de råd, som de fik fra Lena Kujahn, afdelingsbestyrelsesformand fra 4Syd handlede lige præcist om, hvor vigtigt det er med en beboercafé, et
mødested – som i deres tilfælde er Morgen-bolle-IT,
hvor beboerne kan komme en gang om ugen, og få
luft for frustrationer, hjælp, informationer og god
energi fra de andre naboer. ”Det er guld værd”.

På nuværende tidspunkt har de besøgt Toften,
Hyldespjældet, 4Syd og 4Nord. Teamet får en
rundvisning i boligområdet og hører mere om, hvad
der optager afdelingsbestyrelsen i forbindelse med
renoveringen: tryghed og trivsel blandt beboerne;
eksempelvis i forbindelse med genhusning og støj
fra byggeriet. Er der mange unge eller voksne
arbejdsløse, der kunne bruge en hånd til at komme
videre med job eller uddannelse? Og så tager de en
generel snak, om der er noget, der ved fælles hjælp
kan gøre, så renoveringssagerne ikke kun er noget,
der skal overstås, men også som et potentiale for
job-chancer og for at flere lærer deres naboer bedre
at kende undervejs.

Til stede i boligområderne
Lam Truong fra UBBA er desuden hver torsdag i
Galgebakken, hvor renoveringen starter for alvor i
begyndelsen af det nye år. Fra januar rykker teamet
også ind i Solhusene hver 14 dag; her har de fået lov
til at afholde deres job & uddannelsesvejledning for
unge sammen med Gitte Shutzman fra Jobcenteret.
Så ” Har du brug for en snak?” vil i det nye år være at
finde både i Hedemarken og i CASAs skurby i Solhusene. Det vil giver flere unge et førstehåndsindtryk af en byggeplads, – og forhåbentlig også et
tættere samarbejde med CASA, der er totalentreprenør på projektet.

Udveksle erfaringer
I de tilfælde som 4Syd, hvor de allerede er nået
langt - har teamet fået deres gode råd fra procesTeam UBBA består af
Mohammed Issa, Lam Truong
og Ingrid Branner.

Renovering

4. kvartal 2021

Kontakt: Mai, mgp@bo-vest .dk, tlf. 60 35 46 30

Unge tager ordet fra de voksne i ny podcast
I efterårsferien mødtes en gruppe unge albertslundere til en workshop om podcasting
og kommunalvalg. Det blev startskuddet til podcasten ’Stemmer fra Lunden’.

Podcasten kan findes på Spotify,
eller hvor du ellers plejer at lytte til dine podcasts.

I oktober og november har fire unge haft travlt med
at sætte sig ind i kommunalpolitik, træne stemmer
og udvikle et koncept for deres helt egen podcast.
Med professionel hjælp og coaching fra journalist
og podcaster Souha Al-Mersal, er de unge kommet
ud på de forskellige streamingtjenester og kan nu
skrive ’podcaster’ på deres CV.
Tasha, Meryem, Laura og Qasim repræsenterer forskellige dele af Albertslunds ungdom, og de kendte
ikke hinanden på forhånd. Tasha, der ved projektets
start ’ikke gav en fuck’ for politik, har nu fået lyst
til at blive kommunalpolitiker. Meryam overvejer at
blive journalist. Og de unge har da har også været
på lidt af en rejse: De har øvet interviewteknik. De
har været ude at interviewe andre unge. De har haft
besøg af kandidater til kommunalvalget for at blive
klogere på, hvad kommunalpolitik går ud på. De
har forholdt sig til jingle, artwork og meget andet.
Højdepunktet var ifølge dem selv, da de en fredag
aften indspillede 1. episode af Stemmer fra Lunden i
lydstudiet hos Soundset Copenhagen.
De færreste unge får lys i øjnene, når talen falder på
kommunalpolitik. De tror ikke, de ved eller mener
noget, der er relevant. Stemmer fra Lunden viste sig
imidlertid at have meninger om alt fra prioriteringer

Uddannelse og livschancer

Tasha og Meryem var i P1 for at fortælle om podcasten
sammen med lokalpolitikerne Tina Graugaard
og Marianne Burchall.

i folkeskolen og muligheder for erhvervsuddannelser til fritidstilbud og tryghed i gadebilledet.
I podcasten, der blev udgivet lige inden kommunalvalget, svarede de unge på spørgsmål fra kommunalpolitikerne. Efterfølgende blev de inviteret i både
P1 og P3 for at fortælle om podcasten.
Projektet var en del af ABC’s indsats kaldet ’læresteder’ og blev gennemført med støtte fra BUPL,
Socialstyrelsen og Fælles om Albertslund-puljen.
Projektet har gjort det klart, at podcast er en af
vejene frem, hvis man vil have de unge i tale. De
fire unge har lært, at der bliver lyttet til dem, hvis
de ytrer sig. Og de er slet ikke færdige med at sige,
hvad de har på hjerte! ABC vil derfor i det nye år undersøge mulighederne for fundraising til et længere
forløb for flere unge.
Scan QR-koden og download podcasten.
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Besøg til åbent hus på teknisk skole
Lørdag den 27. november var der åbent hus på
Roskilde Teknisk Skole, hvor det var muligt at både
se og høre mere om forskellige erhvervsuddannelser. I den anledning havde ABC et par friske unge
med på tur, som gerne ville høre mere om de forskellige uddannelser, inden de træffer et valg om
deres fremtid.
Der var både murer, tømre og malere, og de unge
fik talt med andre elever på skolen om deres valg

af uddannelse. Der var god mulighed for at høre
andres erfaringer. De fik også talt med flere af underviserne på skolen, der alle opforderede dem til
at overveje en erhvervsuddannelse.
Hvem ved hvad fremtiden byder på ? Men de unge
gav udtryk for, at de føler sig bedre klædt på til
at tage et valg om fremtiden efter at have været
afsted.

Der var rig mulighed
for at se forskellige
håndværk helt tæt på.

Uddannelse og livschancer
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Lektiehjælpen er tilbage i Hedemarken
Hver mandag og torsdag er der lektiehjælp for alle
Lektiehjælperne er endeligt kommet tilbage til
Hedemarken til stor glæde for både børn, unge
og voksne. Efter det gamle bibliotek og Medborgercenter i Hedemarken sidste år lukkede, har
lektiehjælperne manglet et sted at være i Hedemarken. Det har de fået i ABCs nye lærested for
enden af Ungehuset, Hedemarksvej 16. Alle der
har lyst kan komme og få hjælp til lektier hver
mandag og torsdag kl. 17-19.
Nogle af de frivillige er gamle kendinge, fra da de
hørte til på Bibliotek og Medborgercenteret, og
nogle af dem er nye i teamet. Det er en blandet
skare af frivillige, både når det kommer til alder,
køn og faglige kompetencer – så der er helt sikkert
en af dem der kan hjælpe, uanset hvad man kommer med.

Tilbuddet bliver flittigt benyttet, og de har haft alt
fra folkeskoleelever til HF-studerende på besøg.
Der er fire lokaler i alt. Typisk deler lektiehjælperne sig op i rum, så der i ét rum er fokus på matematik, et andet rum har naturfag, et tredje er der
sprog i fokus og i det sidste rum bliver der arbejdet
med dansk og litteratur.
AKB Hedemarkens samarbejde med Albertslund
Bibliotek fortsætter, og der ligger for eksempel
læs let bøger til rådighed i lokalerne. Alt i alt har
det været rigtigt positivt at starte op igen, og de
oplever, at tilbuddet om lektiehjælp falder på et
tørt sted, og folk er glade for, at de er kommet
tilbage i Hedemarken.

Albertslundere i alle aldre
benytter sig af lektiehjælpen
i Hedemarken.

Uddannelse og livschancer
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Stem med Albertslund
Den 16. november var der kommunalvalg. ABC og aktive borgere bakkede op om
Albertslund Kommunes indsats for at øge valgdeltagelse med en række tiltag.

1.g’erne lærte om beboerdemokrati,
da de besøgte ABC i Hedemarken.

Det er særligt førstegangsvælgerne og borgere
med andet etnisk baggrund, der ligger lavt i valgstatistikkerne. Derfor satte ABC og lokale ildsjæle
en række aktiviteter i gang op til valget for at få
flere frem til stemmeboksen til kommunal - og
regionsvalget.
Demokratidag med Vestskovens Gymnasium
D. 3. november havde ABC besøg af 150 1.g’ere fra
Vestskovens Gymnasium, der kom forbi lærestedet
i Hedemarken for at lære om almene boligområder, indflydelse og beboerdemokrati som en del
af deres demokratiuge op til kommunalvalget. Der
blev stemt med fødderne, og de unge gav blandt
andet deres forslag til, hvad der kan få unge til at
engagere sig mere, der hvor de bor. Det var en dag
fyldt med holdninger og guldkorn. Flere oplevede,
at de blev hørt mere i det nære demokrati i deres
boligområde end i resten af samfundet.
Bydelsmødrenes satte fokus på demokratiet
Albertslunds bydelsmødre inviterede til valgdebat
d. 29. oktober. Der dukkede omkring 50 borgere
op for at møde de lokale kandidater til kommunalvalgets, høre nærmere om de deres mærkesager

Naboskab og trivsel

Borgerne kunne brevstemme ved pop-up
valgsteder i boligområderne

og stille politikerne spørgsmål. Det blev fulgt op
med en kultur- og demokratidag i Kongsholmcenteret d. 6. november, hvor der var musik, boder,
pakistansk mad samt oplæg fra Borgmester Steen
Christiansen og Verdensmålscenteret. De lokale
kandidater var også inviteret, så folk kunne stille
spørgsmål 1-1 og lære dem at kende.
Stem i dit beboerhus
I samarbejde med Albertslund Kommune og de
lokale afdelingsbestyrelser arrangerede ABC popup valgsteder i Kanalens Kvarter, Albertslund Nord,
Blokland og Hedemarken mellem d. 27. oktober og
10. november, hvor borgere kunne brevstemme.
Der var lidt over 200 borgere, der dukkede op for
stemme på tværs af de fire valgsteder. Det var alt
fra unge mennesker, familier til ældre.
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Hedemarken Spiser Sammen

Der var både god mad og musik, da Hedemarken deltog i Danmark Spiser Sammen.

Onsdag d. 11. november deltog Hedemarken i
Danmark Spiser Sammen, hvor beboerne blev inviteret på and og brun sovs i anledning af Mortens
Aften.

Selskabet fik besøg af sanger og guitarist, Rasmus
Bak, som kom og spillede en masse hyggelig musik.
Det var en utroligt hyggelig aften med god mad,
mere fællessang og socialt samvær.

Som altid var det Madmor Lone, der står bag Fællesspisning i Hedemarken, der stod for arrangementet, med lidt hjælp fra de boligsociale medarbejdere. Maden blev leveret udefra, og det var
lækkert.

Danmark Spiser sammen er en kampagne fra Folkebevægelsen mod Ensomhed, hvor alle kan oprette
måltider, som folk kan tilmelde sig. Det er tredje
gang Hedemarken deltager, og det er bestemt ikke
den sidste.

Naboskab og trivsel
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Naturpuljen gav mange nye oplevelser
og samarbejder i 2021
ABC fundraisede i starten af året 430.000 kr. fra
BL-puljen ’Vær Med’ til både løn, aktivitetsmidler
og indkøb af diverse naturgrej. Puljen blev uddelt
oven på et år med nedlukninger og hjemsendelser
grundet covid-19 for at forebygge ensomhed og
inaktivitet heraf og skulle bruges inden for 2021.

Maryam, mor til tre, der deltog til Naturdag i Hedemarken sagde dette om oplevelsen:
“Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at den slags blev
lavet lidt oftere, for så har man virkelig en god undskyldning for at komme ud med sine børn og ikke bare
sidde derhjemme og være træt i weekenden.”

I ansøgningen blev der lagt vægt på nye samarbejder med lokale aktører der skulle styrke indsatsen
og være med til at forankre dem i lokalområderne.
ABC indgik samarbejdsaftaler med KFUM, Verdensmålscentret Albertslund, Natur & Ungdom Vestegnen, Danmarks Naturfredningsforening – Naturfamilier samt Danmarks Naturfredningsforenings
lokalafdeling i Albertslund. Samarbejdspartnerne
har gennem året både bidraget med konkrete aktiviteter, viden og løbende sparring.

Vi kommer til at bygge videre på de erfaringer og
samarbejder, vi har fået, i de kommende år.

Puljeansøgningen har været en katalysator for
nye samarbejder, styrket de eksisterende og har
bidraget til et øget fokus på aktiviteter i naturen.
Bevillingen har gjort det muligt for både ansatte
og frivillige at lave masser af aktiviteter, der har
givet mange børn og voksne nye oplevelser og ny
viden om naturens muligheder.

En af formålene med ansøgningen var også at
bygge bro til lokale foreninger og for lokalforeningen Natur og Ungdom har samarbejdet også været
en fordel. Læs mere her:
https://nogu.dk/aktuelt/fisk-pa-krogen-og-20-nyemedlemmer-i-n-u-albertslund

Bevillingen og de nye kontakter har bl.a
udmøntet sig i:
- To store naturdage i Hedemarken i sommers
- Et ’Sank og Æd’ arrangement i Kanalens Kvarter,
hvor der blev samlet urter og lavet mad i gården
- Tre affaldsindsamlinger i Kanalens Kvarter
- To fisketure - en kuttertur og en til en fiskesø
- ‘Bål og Brand’-aktiviteter i Blokland en gang om
måneden
- Julehygge og bål i Albertslund Nord
- Sommeraktiviteter i Kanalens Kvarter
- Udendørs julehygge i Kanalens Kvarter
- Aktivitet ved Bydelsfest i Albertslund Syd,
hvor børn og forældre gik i Kanalen med vaders
og kiggede på de mange dyr
- Udendørs madlavning i Hedemarken med unge
- Guidet gåtur til Biotopia med ledige

Fisketure for familier
har været et stort hit.
Flere af deltagerne fik
fanget deres første fisk
nogensinde.

Naboskab og trivsel
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De frivillige blev fejret i Hedemarken

Gry spillede op til dans.

Sidste år måtte Hedemarken aflyse sin frivilligfejring. Det var enormt ærgerligt, for alle de frivillige
havde arbejdet hårdt, aflyst mange ting, og de
fortjente i den grad at blive fejret. Men i år fik de
lov!
Fredag d. 5. november var der fest med Melodi
Grandprix tema. Der var over 300 balloner hængt
op i loftet, en flot scene og sølv-gardiner hængt
op langs væggene. Takket være vaccine og nem
adgang til corona-tests var der et flot fremmøde
på trods af den evige skygge Covid-19 kaster.
På trods af god afstand mellem siddepladserne og
bordene, var det en hyggelig aften. Eric Præst Duo
og Anne Weiss lagde op til fællessang af nyere
Melodi Grandprix numre. Som den store finale kom
Gry, som vandt det danske Melodi Grandprix i 1983

Naboskab og trivsel

med sangen ”Kloden Drejer”, og spillede op til dans
og ”rejehop”.
Der var også rekrutteret et nyt ”dream team” af
tjenere: 4 unge piger fra Hedemarken, der fik erfaring med hvor travlt der kan være ”backstage” til
sådan en stor fest. De klarede det supergodt, og
der er har skabt fundament for mange gode fremtidige samarbejder med pigerne.
For første gang var frivillige der ikke selv er bosat
i Hedemarken inviteret med, og det var en kæmpe
fornøjelse også at få lov at fejre dem sammen med
alle de andre.

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

