
Statusbrev fra ABC

Albertslund Boligsociale Center er et samarbejde mellem Albertslund 
Kommune, AB, AKB Albertslund, VA, BO-VEST, KAB og de 6 almene bolig-
afdelinger i Albertslund Nord, Blokland, Hedemarken og Kanalens Kvarter. 
ABC er støttet af Landsbyggefonden fra 2013-16 og arbejder på baggrund 
af en boligsocial helhedsplan. Læs mere på www.abcenter.dk

2. kvartal 2015

Denne gang kan du læse om:

Nyt fra områdesekretariatet
- Ny mulighed for støtte fra LBF 
- Socialøkonomisk virksomhed
- Formændenes dagsorden

Nyt fra børn og unge
- Unge vil starte mikrovirksomhed
- Dialog og brobygning løser hverdagens  
  probelmer

Nyt fra Albertslund Nord
- Beboerferien – en næsten bæredygtig  
  tradition 
- Pigeklub giver pusterum

Nyt fra Blokland
- Det giver sammenhold at spise sammen 
- Velkommen til nye beboere i Blokland

Nyt fra Hedemarken
- Grøn Dag med genbrug 
- 14 høns er flyttet ind 

Nyt fra Kanalens Kvarter
- Plantekasser så hatten passer
- Gårduvalgene spirer

http://www.abcenter.dk
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Nyt  fra  områdesekretar iatet

Kontakt  sekretar iatet  på abc@bo-vest .dk,  t l f .  60354630/31

Der har været afholdt møde i kredsen af 
formænd for de 6 boligafdelinger, der deltager i 
ABC-samarbejdet. 

Det punkt, der fyldte mest på dagsordenen, var de 
forslag til fremtidigt partnerskab og organisering 
af den boligsociale indsats, som også Visionsgrup-
pen arbejder med. De to selskabsformænd for 
AB og VA, Karl Neumann og Vinie Hansen, var 
inviteret med for at sikre et link mellem de to fora. 
AKB Albertslunds formand, René Løfqvist, er i 
forvejen med i formandsgrupen, da han også er 
formand for afdelingsbestyrelsen i Hedemarken.
 

Formændene dræftede også det budgetkatalog, 
som kommunen har sendt i høring. Særligt optaget 
var de af forslagene på klubområdet, som kan få 
betydning for især Hedemarken, Nord og Ka-
nalens Kvarter.

Formændenes dagsorden

Kan frivillige initiativer, der i dag kører med adminis-
trativ støtte fra ABC, forankres som socialøkonomiske 
virksomheder?  

Og kan boligorganisationer facilitere etableringen af 
sådanne virksomheder? Det har vi i sekretariatet brugt 
noget tid på at sætte os ind i. Dels i regi af boligsocialnet.
dk, dels ved deltagelse i et kursusforløb, som Albertslund 
Kommune har inviteret til. Her medbragte ABC en case, 
som deltagerne skulle idéudvikle på: Kunne cykelværk-
stedet i Nord køre som en socialøkonomisk virksomhed?
 

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der 
tjener penge på almindelige markedsvilkår – men bru-
ger overskuddet til at skabe arbejdspladser for borgere 
på kanten af arbejdsmarkedet eller til at finde svar på 
udfordringer med f.eks. miljø og sundhed. 

Mulighederne er rigtigt spændende. Men skal man 
etablere socialøkonomisk virksomhed i Albertslund, 
kræver det en virkelig god idé, en reel indtjeningsmu-
lighed, der ikke er konkurrenceforvridende, en idealist 
med forretningstalent eller en partnerskabsaftale med en 
virksomhed, der ser en CSR-mulighed i det.

Socialøkonomisk                    virksomhed

Mange fraflyttere, høj husleje, nedslidning, hærværk 
eller høj andel af beboere med sociale problemer? Ud-
fordrede boligafdelinger kan nu igen søge støtte. 

I et nyt regulativ meddeler Landsbyggefonden, at det 
atter er muligt at søge om støtte til boligsociale indsatser, 
der kan fremme en positiv udvikling i boligafdelinger 
med økonomiske, sociale eller andre udfordringer. For 
boligorganisationerne i Albertslund betyder det, at der fra 
2017-2020 kan søges støtte til:

•  Tryghed og trivsel
•  Kriminalpræventiv indsats
•  Uddannelse og beskæftigelse
•  Forebyggelse og forældreansvar
•  Huslejenedsættelser

Kommunen skal anbefale ansøgningen. Og støtte 
forudsætter, at der er 25 % lokal medfinansiering. Efter 
sommerferien starter en proces, der skal afdække, hvor-
dan de forskellige dele af ABC’s projektorganisation ser 
på den nye mulighed. 

Ny mulighed for støtte fra LBF

I den nye bevillingsperiode er der 
blandt andet fokus på trivsel, tryghed 

og børn og unge.

Klik eller scan for at se  
eksempel på social- 
økonomisk virksomhed.

www.boligsocialnet.dk
www.boligsocialnet.dk
https://youtu.be/hg_8y-IMPso
https://youtu.be/hg_8y-IMPso
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Nyt  fra  børn og unge

Kontakt  Lam på lct@bo-vest .dk,  t l f .  60354637

Unge vil starte mikrovirksomhed
Både deltagere og mentorvirksomhed er fundet. Så de vigtigste ting er på 
plads til et 7-måneders forløb, hvor unge lærer at drive egen virksomhed. 

Styregruppen for børne- og ungeindsatsen har indgået aftale med MIND 
YOUR OWN BUSINESS, som er Dansk Flygtningehjælps program for 
etniske minoritetsdrenge i alderen 13-17 år. Med iværksætteri som omdrej-
ningspunkt samler programmet erhvervslivet og civilsamfundet for at 
styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer og deres 
tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Styregruppen giver 25.000 kr. i startkapital. Områdesekretariatet  
har kontaktet COOP, som har sagt ja til at være mentorvirksom- 
hed og dermed stille sig til rådighed med faglig ekspertise og  
sparring om, hvad det vil sige at lave en forretningsplan og  
at drive en virksomhed. 

Der har været afholdt intromøder. Og Lam har fundet 13  
drenge, der brænder så meget for at være med, at de har  
oprettet en facebookgruppe til formålet. Alle glæder sig til,  
at programmet starter i september.

Børne- og ungemedarbejder Lam har i 2015 hjemme i 
Blokland. Her bliver han involveret i stort og småt. 

”Her på kontoret i Blokland 48 A er der blevet meget 
mere liv, siden Lam kom”, fortæller Steen Bolbroe Jør-
gensen, der er ejendomsleder i Blokland og i år er med i 
Styregruppen for børne- og ungeindsatsen. ”Der kommer 
virkelig mange unge ind for at få en snak med Lam. Det 
er en fornøjelse at opleve, hvordan der bliver fastholdt og 
fornyet kontakter til beboerne. Det her arbejde er virkelig 
et kald for ham. Alle har tillid til ham, og han har stor 
effekt på de unge, med det store netværk han har her i 
Albertslund.”

Lam arbejder fortsat med grupper, men i Blokland er 
han blevet involveret i flere individuelle sager, end han 
ellers har oplevet. I store træk handler det om at opklare 
misforståelser, korrigere adfærd, der er til gene for andre, 
og nedtrappe konflikter. Metoden er at snakke med folk 
og at bygge bro mellem generationer, naboer, afdelings-
bestyrelse, ejendomskontor, boligadministration og kom-
munale instanser. 

”Det kan for eksempel være at finde ud af, hvem der 
begår hærværk, så det er muligt at snakke med fami-
lierne”, fortæller Lam. “Ofte keder de unge sig, og så 

hjælper jeg dem i gang med at lave noget sjovere i deres 
fritid. Eller det kan være at hjælpe nogle beboere med at 
kontakte boliganvisningen for at få en mere egnet bolig, 
der gør det muligt for dem at holde husordenen”.

Jette Lau fra kommunens boliganvisning sætter også pris 
på den tætte dialog. ”Gennem vores gode samarbejde kan 
vi hurtigt få løst lavpraktiske problemer til glæde for både 
borgeren og boligområdet”, siger hun.

”Ejendomskontoret støder på meget forskelligartede op-
gaver, og nogle gange skal man være lidt af en tryllekun-
stner for at løse dem til alles tilfredshed” fortæller Steen. 
“Det er naturligvis variationen af opgaver, der gør 
arbejdet som ejendomsfunktionær spændende. Men det 
er altid et spørgsmål om tid og ressourcer. Vi skal jo først 
og fremmest tage os af vedligeholdelsen af områderne. 
Derfor vil der altid være en prioritering af, hvilke opgaver 
der bliver løst. Mange af de sager, Lam har løst, ville ikke 
blive løftet uden en medarbejder, der er dedikeret til dem.  
Jeg er ikke i tvivl om, at Lams tilstedeværelse i Blokland 
også har sparet afdelingen for udgifter til for eksempel 
hærværk.”

Dialog og brobygning løser hverdagens problemer

http://www.myob.dk/
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Nyt  fra  Alberts lund Nord

Kontakt  Rikke på rso@bo-vest .dk,  t l f .  60354634

De oprindelige mål med ferien tæller stadig hos del-
tagerne: At gøre ferieoplevelser tilgængelige også for 
familier, der ellers ikke ville have mulighed for at komme 
af sted. Og at skabe netværk, som kan bruges, når man er 
tilbage i hverdagen i boligområdet.
 

Aktivitetskoordinator Rikke har søgt og modtaget 90.000 

Beboerferien – en næsten bæredygtig tradition
Beboerne sætter så stor pris på den årlige beboerferie, at den nu på fjerde år afvikles af frivillige. Fem beboere 
har brugt forsommeren på at arrangere turen. Kun økonomisk afhænger ferien fortsat af støtte.

Alle har brug for en ferie.  
Sidste år kom beboerferiens 
deltagere til LEGO-land. 

kr. fra Tips- og Lotto-midlerne. Og den boligsociale 
styregruppe har stillet den underskudsdækning, der er 
nødvendig til depositum for lejren.

”At vi kan lave en billig ferie er helt afgørende. I år skal 
vi 52 beboere afsted, og interessen har været stor. Vi skal 
til Bornholm. Jeg ville ikke selv have haft råd til sådan en 
ferie”, fortæller Katja, der har boet i Nord sammen med 
sine to 16-årige døtre siden 2011. For tredje år i træk er 
hun en af de frivillige, der planlægger og afvikler ferien.

”Det var et tilfælde, at jeg kom ind i det. Min veninde 
havde været med et år, og så fik hun mig med til et infor-
mationsmøde. Jeg havde aldrig hørt om beboerferier før. 
Men jeg meldte mig til planlægningen, og det var sjovt 
at være med. Der er en masse, der får glæde af det, så det 
bruger jeg gerne noget tid på igen”.  
 

“Det er simpelthen så godt, at man har den tradition her 
i bebyggelsen. Både for børn og voksne. Man er fælles 
om de praktiske opgaver, og det giver nogle hyggelige 
stunder. Under afslappede forhold lærer man mennesker 
at kende, som man ellers ikke ville have kontaktet. Og det 
er rigtigt rart at kende nogen, dér hvor man bor. Det første 
mine døtre sagde, da vi kom hjem sidste år, var: Mor, vi 
skal med igen næste år, ikke?”

Yasmin fra Nord bruger en aften om ugen i selskab 
med piger, der har brug for rum og fortrolighed.
 

Yasmin er 22 år. Hun læser på seminariet og har fritids-
job i en SFO. Hun ser det frivillige arbejde i Pigeklub-
ben som en god mulighed for også at få erfaring med en 
anden målgruppe. Klubben benytter Netværkshuset, som 
giver de 11-14 årige piger de rammer, de har brug for.
 

”Mange af pigerne kommer fra store børneflokke og
deler værelse. De er, som alle teenagere, i en udvikling,
hvor de har brug for et pusterum til at være sig selv og
reflektere over de ting, de har været igennem i løbet af
dagen. Her er der plads til, at man kan gå ind i et rum
og bare være alene lidt”, fortæller Yasmin. ”Det betyder
meget for dem, at tilbuddet er overskueligt, at det har kørt
stabilt i 1½ år, og at vi har en fortrolighed. De kan have
brug for råd til skolelivet, vennelivet og familielivet.”

At pigerne bor i nærheden af hinanden betyder, at de 
kender hinanden, og at forældrene taler sammen. Det gør 
det lettere at få lov til at deltage i ture m.v. ”Jeg har selv 
marokkansk baggrund, og de fleste af pigerne kommer fra 
tyrkiske og kurdiske familier. Det kan godt være svært for 
mig at kommunikere med nogle af forældrene. Men hel-
digvis er en af mødrene bydelsmor og taler godt dansk, så 
hun er med til at formidle, hvad klubben er for noget. Så 
forældrene er trygge ved at sende pigerne ned til mig”.
 

Pigerne hygger sig sammen med at lave mad eller spille
spil. Yasmin har søgt og fået støtte fra kommunens
§18, der støtter frivilligt socialt arbejde. ”Det er så
dejligt at kommunen støtter op”, siger Yasmin. ”Så er der 
bedre mulighed for at lave aktiviteter”.

Pigeklub giver pusterum
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Nyt  fra  Blokland

Kontakt  Mette på mdc@bo-vest .dk,  t l f .  60354672

Fællesspisningen er en vigtig tilbagevendende begiven-
hed i Fælleshuset i Blokland. Til den sidste Fællesspisn-
ing inden sommerferien blev der fyret op i grillene uden 
for Fælleshuset, og der blev stegt både pølser og bøffer. 
Der var et stort fremmøde, og hele aftenen var den gode 
stemning i fokus. 

Børnene fik mulighed for at lege med  
hinanden, eller for at sidde i sofaen og se  
lidt tegnefilm. De voksne talte med hin- 
anden på kryds og tværs, og alle glædede  
sig til sommerferien. Mette Christiansen,  
den nye aktivitetskoordinator, var med og  
opfordrede alle til at melde sig på banen  
og være frivillige i Fælleshuset. 

Der er forsat et stort pres på de få frivillige  
i Fællesspisningen, som gør en kæmpe  
og vigtig indsats for at få det til at løbe  
rundt. Fremadrettet skal der arbejdes vid-
ere på at få flere til at tage del i de mange  
opgaver, der hører til fællesspisningen. Til  
det første køkkenmøde efter sommerferien  
vil der blive lagt en strategi for dette.  

Det giver sammenhold at spise sammen

De forskellige opgaver skal tydeliggøres, og det skal 
besluttes, hvordan de lettest kan deles ud og dermed 
lette arbejdet for de nuværende frivillige, men i høj grad 
samtidig skabe grobund for endnu mere sammenhold og 
fællesskab i Blokland. 

Fællesspisningen er blevet et vigtigt samlingspunkt i Blokland. Men der kan stadig godt bruges flere hænder til 
det frivillige arbejde. 

I anledning af sommeren var  
fællesspisningen rykket udenfor.

Hvad skal der til, for at nye beboere hurtigere falder 
til i en boligafdeling? Og hvad kan hjælpe dem til at 
blive aktive beboere? Det giver god mening at se på, 
hvordan man tager imod de nye naboer. 

I Blokland har der igennem de sidste 5 – 6 år været en 
tradition for at byde nytilflyttere velkommen. Alle nytil-
flyttede får et personligt besøg og møder derfor hurtigt 
efter indflytningen mindst ét medlem af bestyrelsen. 
Gertrud Gelting, næstforkvinde i bestyrelsen, er stolt 
over, at Blokland har formået at holde denne tradition 
i live, da hun mener, at det er en meget vigtig måde at 
møde beboerne på. Som nytilflytter kender man ikke sine 
naboer på forhånd, så ved at blive budt velkommen er 
der allerede et eller to kendte ansigter at se efter mellem 
blokkene. 

Gertrud indkøber velkomstblomster til de nytilflyttede 
og klargør en række papirer til besøgene. I pakken til 

nytilflyttere er der en folder over tips til vand- og strøm-
besparelser i hjemmet, en liste over bestyrelsesmedlem-
merne og hvordan de kan kontaktes, og man modtager to 
fribilletter til fællesspisningen. I fremtiden vil der også 
være en folder angående Fælleshuset og aktivitetskoordi-
natoren, der kort gennemgår de mange muligheder der er 
for beboerne i Blokland. 

Gertrud fortæller, at det er meget forskelligt, hvordan 
besøget bliver modtaget. Nogle gange hilser man bare på 
hinanden, andre gange indledes en samtale. Men alle er 
altid meget glade for at blive budt velkommen. Gertrud 
fortæller, at hun som en aktiv beboer værdsætter disse 
besøg, og at hun ved, de gør en forskel. Det er lettere for 
nytilflyttere at starte en aktiv indsats, når de har set, at 
der er naboer, der gør det samme. Besøgene er med til at 
skabe tryghed og fællesskab. 

Velkommen til nye beboere i Blokland
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Nyt  fra  Hedemarken

Kontakt  Lone på lka@bo-vest .dk,  t l f .  60354671

Ejendomskontoret, biblioteket og  den boligsociale 
indsats deltog sammen på Grøn Dag. 

Der var jord under neglene og krydderurter i sodavandsflasken, da idéen bag Byhaven 2620 blev formidlet på 
Grøn Dag på Materialegården. 
 
En regnvejrsdag i april deltog Byhaven 2620 til kommunens ’Grøn Dag’. Thomas, som er byhavekoordinator fra 
AKB, Marie fra biblioteket og Lone fra den boligsociale indsats lavede en workshop, der skulle illustrere, hvor let og 
sjovt det er at plante i genbrugsmaterialer. 

Deltagerne skulle først vælge en krydderurt, derefter skære en 1½ liters sodavandsflaske over på midten. Så skulle de 
banke hul i proppen og klippe strimler ud af de lyserøde karklude. Til sidst skulle det hele samles, og krydderurten 
plantes. Resultatet er en selvvandende potte til krydderurter, som kan stå i køkkenvinduet og sikre, at man ikke bare 
køber krydderurter for så smide dem ud efter en uge. 

Imens deltagerne plantede, fortalte Thomas, Marie og Lone om Byhaven 2620 og inviterede folk til at komme forbi 
og få inspiration til at plante i genbrugsmaterialer. Det var en stor succes, og der var utrolig mange beboere fra Hede-
marken og fra resten af Albertslund, som kom forbi og plantede denne dag.

Hedemarken har fået en ny attraktion: Et hønsehus, 
der – udover æg – også giver sammenhold og fælles-
skab på tværs af beboergrupper.

Syv husstande udgør Hedemarkens nye hønselaug. Det 
er en samling af beboere, der ønsker at dele et hønsehus, 
men som ikke har den store erfaring. Vi tog derfor midt 
i april på inspirationstur til Hyldespjældet, som har stor 
erfaring og mange hønsegårde. Poul Markussen, der bor i 
Hyldespjældet, var guide, og vi så flere forskellige typer 
hønsehuse.

Efter turen glædede hønselauget sig endnu mere til at få 
høns. Tømreren gik straks i gang med at bygge hønsehu-
set, og hønselauget brugte de næste par uger på at male 
hønsehus og hønsegård og på at lægge tunge granitsten 

14 høns er flyttet ind

Grøn Dag med genbrug

rundt om gården for at forhindre ræve i at kravle ind.
Og endelig kunne holdet køre til Ganløse og hente de 
14 høns, de så længe havde glædet sig til. Siden da har 
hønsegården været besøgt af både børn og voksne. Alle 
ungerne elsker at følge med og får ofte lov til at kigge 
ind og se æggene. Hver husstand passer høns en gang om 
ugen og får så alle 14 æg denne dag. 

Det er den boligsociale indsats, der har finansieret 
opstarten, og hønselauget står nu selv for den videre 
drift. Et af medlemmerne har lavet en aftale med Aldi på 
Roskildevej, så de nu kan hente plettet frugt og grønt til 
hønsene ganske gratis.
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Nyt  fra  Kanalens Kvarter

Kontakt  Jeppe på j j j@bo-vest .dk,  t l f .  60354635

Gård 3 tog imod tilbuddet om at bygge egne 
plantekasser. De passer fint ind i gårdudvalgets 

fornyelse af gården, hvor mottoet er ‘vildt med vilje’.

Alle kunne være med. Og der blev både bygget og hygget. 
Sommers gårdarbejde blev kickstartet med en plantekasse-
workshop.
 
Idéen kom frem på et møde med fællesskabsagenterne. ”Jeg 
syntes, det kunne være en god idé at få tagtomat.dk til at inspi-
rere vores beboere. De har jo succes på Nørrebro f.eks. med at 
plante tomater på taget af et skraldeskur! Så de kunne nok også 
hjælpe os til at få mere ud af vores gårde. Det blev besluttet, 
så Jeppe og jeg arbejdede videre med budget og planlægning”, 
fortæller Elmer Jensen, en af agenterne i Café 72.

Workshoppen forløb over to dage. En aften i maj måned mødtes 
omkring 20 beboere i gård 6 for at blive instrueret i byggeriet 
og forspire frø, der siden kunne plantes ud i kasserne. Og en 
søndag i starten af juni blev der så bygget kasser og bænke ud 
af paller og pallerammer, og der blev plantet blomster, grønt-
sager og krydderurter. 

Det primære formål var at lave noget sammen, der skaber fæl-
lesskaber på tværs af gårde og generationer. Men resultatet af 
workshoppen pynter også. Plantekasserne kan ses foran Café 
72 og ABC’s sekretariat og i de gårde, som var repræsenteret på 
workshoppen.

Plantekasser 
         

så hatten passer

Arbejdet med at lave plantekasser har spredt ringe i 
vandet og har givet nyt liv til gårdene.  
 
Foråret er blevet udnyttet til at støtte gårdudvalgene for at 
skabe større sammenhold og trivsel i de nære fælles rum. 
I nogle gårde har udvalgene fungeret fint i mange år. Men 
aktivitetskoordinator Jeppe har hjulpet med at indkalde 
til møder i de gårde, som har efterspurgt eller manglet 
kræfter. 

Plantekasse-byggeriet har givet nye beboere lyst til at 
være med. Der har desuden været fokus på at styrke 
udvalgenes forbindelse til ejendomskontorerne og 
bestyrelserne, hvor der var behov for det. Afdelingerne 
har nu også påbegyndt et omfattende arbejde for at forbe-
dre de fysiske forhold i gårdene. Og det giver også de 
frivillige mere mod på deres del af opgaven.

Gård 3 er en af de gårde, hvor der ikke har været tradition 
for gårdarbejdet. ”Jeg forsøgte allerede sidste år at starte 

noget op”, fortæller Leo Jørgensen fra gård 3’s udvalg. 
”Men det var svært, for mange af de aktive beboere flyt-
tede over i de nye rækkehuse. Men i år var der så et par 
nye beboere, der meldte sig til plantekasse-workshoppen. 
Og nu er vi 3-4 beboere, der er gået i gang med at lave 
hele gården om. Det er en gennemgangsgård, hvor dagin-
stitutioner og andre går igennem. Det slider. Samtidig er 
det den gård, hvor vores fælleslokale ligger. Det bruges 
også til privat udlejning. Der er altså mange udefrakom-
mende, der benytter gården. På den måde er den faktisk 
boligafdelingens ansigt udadtil”.

Derfor har afdelingsbestyrelsen da også bevilliget et 
bålsted og et solsejl til gården. Der er plantet æbler og 
kirsebær i stedet for fyrretræer. Og indhegning og beplat-
ning er kommet på næste års budget. 

Gårdudvalgene spirer 

https://www.tagtomat.dk

