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

Kontakt sekretariatet på abc@bo-vest.dk, tlf. 60354630/31
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Det blev en ‘BLOKart’
Idéen med at få nyt liv i Bloklands tomme institutionslokaler er nu ført ud i livet. Områdesekretariatet har
været fødselshjælper for det nye kreative arbejdsfællesskab, kaldet BLOKart.
Følg BLOKart på: www.facebook.com/BLOKart2620/

Før BLOKart kunne se dagens lys,
skulle der tages beslutninger i afdelingsbestyrelse og selskabsbestyrelse for at få
økonomi og aftaler på plads. VA’s dispositionsfond finansierer lejetabet på lokalerne, mens Bloklands boligsociale styregruppe har betalt udskiftning af låse,
ABC faciliterede de første to møder i iværksætterfællesskabet.
start-rengøring m.v. Vi har regnet på,
Her kom brugernes forskellige kompetencer op på væggen.
hvor meget brugerne skal betale for at
dække forbrugsudgifterne. BO-VEST’s
jurist har udarbejdet kontrakter for at sikre projektets lovTi kunstnere og iværksættere har indtaget den nedlagte
børnehave og indrettet atelierer, kontorpladser, fotostudio lighed. Vi har annonceret i forskellige netværk, talt med
rigtigt mange interesserede kunstnere, vist lokalerne frem
og syværksted. Det er stadig uvist, hvornår byggesagen
går i gang, men det bliver tidligst om et år. Indtil da låner og indgået aftaler med udvalgte brugere, der hver især
kan tilføre boligområdet og fællesskabet noget.
disse kreative mennesker lokalerne og giver til gengæld
noget tilbage til Blokland i form af f.eks. udsmykning
Ejendomskontoret har været hurtig til at få tømt lokaleller workshops. Eksempelvis har grafisk designer Gitte
erne, og vi har måtte forholde os til en række ’børnesygHede allerede tegnet et logo til Bloklands nye byhave.
domme’ så som rust i vandrørene, der har stået stille i fire
Formålet med BLOKart er dels at bringe de tomme lokal- år, varme og el, der ikke virker osv. Men fællesskabet er i
gang. Der er lavet en husorden. Der er valgt en talsmand.
er i spil, dels at afdække efterspørgslen på arbejdsfælOpgaver er fordelt. Og brugerne har allerede stor glæde
lesskaber på Vestegnen. Samtidig er det et eksperiment,
der viser, hvad det kræver at tage tomme lokaler midlerti- af lokalerne og hinanden. Nu er det op til styregruppen,
hvordan Blokland skal trække på de nye naboer i nr. 32.
digt i brug f.eks. i forbindelse med andre byggesager.

TrygFonden sender 220.000 kr.
Modelværksted i Kanalens Kvarter har udviklet sig til
at være en del af skoleskemaet for elever på Herstedlund Skole. TrygFonden bevilliger nu penge til at folde
samarbejdet mellem civilsamfund og folkeskole ud.
Begejstringen er stor i Modelværkstedet, der har hjemme
i AB Etagehusene. De fem aktive seniorer, der driver
stedet, får nu mulighed for at give deres passion for håndværk videre til endnu flere unge over de næste tre år.
TrygFonden støttede i sin tid også etableringen af værkstedet. Dengang var det initiativtager Flemming Dahls
idé at give områdets unge et fritidstilbud. Med skolere-

N y t fra omr ådesekr etar ia tet

formen blev de unges fritid begrænset, men til gengæld
kom kontakten med lokalsamfundet højere op på skolernes dagsorden. Det har ført til, at Herstedlund Skole,
Modelværkstedet og ABC sammen har søgt penge til at
eksperimentere med inddragelse af frivillige i skolens undervisning. Erfaringerne skal også kunne bruges på andre
skoler. Allerede efter sommerferien vil de foreløbige erfaringer fra Albertslund være på programmet, når Boligsocialnet inviterer til temadag om samarbejdet
mellem skoler og sociale helhedsplaner i boligområder.

Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637
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Never Give Up – mikrovirksomhed i mål med sports-event
En søndag i maj blev det længe ventede Tri Games-event afholdt på Albertslund Stadion. Arrangementet
bød på bumberball, fodtennis og forhindringsløb og var rettet til alle børn og unge, der lagde vejen forbi.
Det blev en hyggelig dag med solskin og masser af sport, der blev indviet af borgmester Steen Christiansen.
Det var derfor nogle stolte drenge,
der modtog prisen for Lokalt Entreprenørskab ved en Business Awardoverrækkelse arrangeret af ledelsen
bag MYOB.

Mind Your Own Business-forløb kulminerede med sportsevent på stadion, hvor en af disciplinerne var bumberball.

Forud for denne dag lå der syv måneders hårdt arbejde,
med opbakning fra Dansk Flygtningehjælp, Trygfonden
og mentorvirksomheden COOP.
Mikrovirksomheden bag Tri Games-eventen kalder sig
NGU (Never Give Up) og består af 14 unge drenge, der
ønsker at give deres by en god oplevelse og vise omverden, at Albertslund er et rart sted for alle. Drengene har
lært at skabe deres egen mikrovirksomhed under kyndig
vejledning fra MYOB’s (Mind Your Own Business) medarbejdere og frivillige venturepiloter.

Børne- og ungemedarbejder Lam har
fulgt drengenes udvikling de seneste
syv måneder og har set, hvordan de har
rykket sig. ”Drengene har fundet ud af,
at de kan mere, end de tror. De har
selv stået for kontakten til borgmesteren, FCK’s sponsorchef og flere vigtige
samarbejdspartnere. De har udvidet
deres horisont og tør åbne op, stå
frem og snakke med fremmede mennesker. Derudover har de udvidet deres
netværk, hvilket kun kan være en
fordel, når de skal ud og søge job”.
Fire af drengene har valgt at fortsætte NGU og stå på
egne ben, efter at samarbejdet med MYOB er afsluttet.
Gruppen har allerede indledt et samarbejde med Albertslund Kommune og var derfor med ved Himmelsk
Dag på Hyldager-grunden, hvor store og små fik endnu
en chance for at prøve de sjove bumberballs. Planen er
at lave et nyt TRI Games-event til efteråret, hvor NGU
satser på at få endnu flere deltagere med.

Lommepenge-projektet anno 2016
For sjette gang ruller lommepengeprojektet i gang,
hvilket vidner om et projekt, der kan gøre noget særligt for de unge.

Kvarter. I stedet for udbetalt løn, kan de unge vælge at
spare op til en fælles oplevelse eller til et klubkontingent.

Et samarbejde mellem Klub Svanen, Ungehuset Hedemarken, Albertslund Kommune og ABC har medført, at
lommepenge-projekt starter op på ny i august og vil køre
til udgangen af 2016. Børne- og ungemedarbejder Lam er
derfor i gang med at rekruttere seks drenge og piger i alderen 13-15 år til projektet. Han ser frem til at sende dem
ud til forskellige områder i Albertslund for at udføre forefaldende arbejde, hjælpe beboere, give en hånd med ved
bydelsfester og markedsdage samt rydde op i Kanalens

”Jeg er rigtig glad for at projektet starter op igen. Et nyt
hold unge får mulighed for at møde borgere, som de ikke
er stødt på før, og nye kontakter opstår. Derudover lærer
de, hvad det vil sige at arbejde og tjene penge og får en
god oplevelse ud af det”. Ifølge Lam er to tidligere deltagere, Mohammed og Karim på 17 og 18 år nu i håndværkerlære, og han er ikke i tvivl om,
at projektet har været med til
at bane vejen for dem.

N y t fra bør n o g unge

Kontakt Rikke på rso@bo-vest.dk, tlf. 60354634
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Naboskabet gav grønt lys til Café Rødhætten
Beboerundersøgelsen naboskabet.dk viste stor opbakning til en beboercafé. Nu er
Café Rødhætten åbnet og skal danne rammen om både uformelle møder og organiserede aktiviteter.

Alle under samme parasol.
Ambitionen med den nye beboercafé er
at skabe et samlingssted for alle beboergrupper.

Boligområdet har fået sin egen café, hvor beboerne kan
samles og udvide deres netværk. Caféen ligger i beboerhuset og på terrassen bag beboerhuset i Bækgården og er
startet af aktive beboere. Den er blevet døbt Café Rødhætten efter de røde parasoller, som gæsterne kan nyde
deres kaffe under. Det er ingen tilfældighed, at parasollerne er røde, de er nemlig indkøbt sådan, at de matcher de høje røde pæle, som danner et blikfang for Nords
store åbne rekreative område, som støder op til legeplads
og fodboldbane.
Nord har ikke en købmand eller andre funktioner end
beboelse, som kunne udgøre et naturligt mødested. Det
forsøger cafégruppen nu at gøre noget ved. Et mødested
har nemlig en vigtig funktion i et boligområde som Nord,
hvor mange forskellige generationer og etniske grupper
bor side om side. Det er handler om at skabe en platform,
der kan rumme forskellighed, lokke beboerne ud af deres
lejligheder, bygge bro og skabe sammenhold.
Anita Kallesø, en af initiativtagerne, siger ”Jeg har glædet
mig til at caféen kom op at stå, og til at vi alle sammen
kan være med til at bidrage. Caféen skal være et samlingssted for alle beboere uanset kulturelle baggrunde.
Jeg er rigtig glad for den store opbakning, som vi har fået
i form af en aktiv gruppe frivillige”.

N yt fra A l b er tsl und Nor d

Styregruppen, der har været i tvivl, om der var grundlag
for en beboercafé i Nord, benyttede naboskabsundersøgelsen tidligere på året til at spørge beboerne. Tilbagemeldingen var god. Kun 8 % (28 personer) syntes, det var
en dårlig idé, mens 189 viste interesse for at benytte en
café og 27 endda svarede, at de gerne ville hjælpe til i en
sådan café.
Rammerne omkring caféen udvikler sig i takt med gruppen af frivillige, som driver stedet. De foreløbigt 11
frivillige har gennem workshops og en inspirationstur til
Café 72 i Kanalens Kvarter talt sig ind på deres fælles ønsker for Café Rødhætten. Tanken er, at caféen skal være
det uformelle samlingssted, der mangler. Men ud over at
tilbyde åben drop-in café, skal stedet også give plads til
særlige arrangementer som spil-aftener, bogcafé, filmaftener, fællesspisning, sy & strikke-café.
Til et kick off-arrangement for caféen var der fuldt hus,
hjemmebagte boller og kage blev langet over disken til de
omkring 40 gæster, som kiggede forbi og nød muligheden
for udendørs servering og en god snak med naboen.
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Kontakt Mette på mdc@bo-vest.dk, tlf. 60354672

Børn bygger byen
En hængende legeplads? Sjove opholdsrum i blokkens parterrer? Børn bruger uderummene mere
end voksne, så hvorfor ikke lade dem bestemme, når der skal renoveres? Bloklands byggesag er
pilotprojekt for nye metoder til at inddrage børn.
Firkantet, slidt, samme farve, kedeligt, hyggelig stemning. Det er nogle af de ord, som skoleelever fra 4. X fra
Herstedvester Skole satte på Blokland, da de brugte en
skoledag i Bloklands fælleshus på at tale om tryghed, fællesskab og indretning af uderum. Det var startskuddet på
et forløb, hvor børn skal komme med deres bud på, hvordan Blokland kan blive et bedre og sjovere sted at bo.

deres hverdagsliv: Computerspillet Minecraft.

Bestyrelsen i Blokland indgik i foråret i et samarbejde om
at udvikle et koncept, som bygherrer kan bruge til at engagere børn i byggeprojekter. Vel at mærke uden traditionelle høringer, møder og workshops, men med udgangspunkt i noget, som børnene kender til, og som præger

Ved et kick off-arrangement ved Bloklands kulturfest
præsenterede ambassadørgruppen deres idéer, som de
også har bygget i små fysiske modeller. Henover sommeren vil en række byggeworkshops føre projektet videre.
Både børn, bestyrelse og boligselskab er meget forventningsfulde og spændte på, hvad resultatet
bliver i den afsluttende fase senere på året,
hvor der med et midlertidigt FabLab skal
bygges 1:1 prototype-modeller af nogle af
idéerne.

Blokland er blevet bygget op som en spilleplade inde i
computerspillet. Og her har en udvalgt ambassadørgruppe
bestående af børn, der bor i Blokland, efter skoletid
arbejdet i dybden med at bygge deres forslag til, hvordan
renoveringen af udearealerne kunne se ud.

Parterne i Børn Bygger Byen:

BL, BO-VEST, borgmesteren, bestyrelsen, forældrene. Alle lytte interesseret, da børnene fremlagde deres idéer på en gåtur i området.

BL – Danmarks Almene Boliger
Foreningen Maker og 12byer
Dansk Arkitektur Center
VA afd. 7 Blokland
BO-VEST
Lokale- og Anlægsfonden
FabLab Nordvest
ABC

Se indslag
fra Kulturfesten i
TV2 Lorry.

Kuturfest med musik, haver og fint besøg
Årets kulturfest viste spændende initiativer frem og
afspejlede et boligområde i udvikling.
Svend Larsen fra Grønt Udvalg skød festen i gang med
den officielle åbning af den nye BLOKhave. Alle beddyrkerne stod spændte foran den røde snor, der blev klippet over i fællesskab. Og det er netop, hvad haven symboliserer – nye fælleskaber. BLOKhaven har i sin korte
levetid allerede formået at skabe et nyt rum og mødested.
Fra en ny bålplads duftede der snart af nybagte snobrød.
Børn Bygger Byens kick off var velbesøgt af borgere,
politikkere, samarbejdspartnere og pressen. Der var
taler ved Qasir Mirza fra afdelingsbestyrelsen, Bent
Madsen fra BL, Jesper Rasmussen fra BO-VEST og Bo

N yt fra Blokl and

Vestergård fra Lokale- og Anlægsfonden. I Fælleshuset
blev der bygget robotter, og i en container viste FabLab
Nordvest sjove muligheder med en 3D laserprinter – en
smagsprøve på, hvad der skal ske i projektet senere på
året.
Kulturfesten forsatte med musikalske indslag fra Fahri
Dag med band, finurlige og inddragende underholdning
af Trolle & Tormod for børn og barnlige sjæle. Dagen
sluttede af med en fællesmiddag og en koncert med Bigbandet fra Albertslund Musikskole. Mens solen gjorde sig
klar til at gå ned, var dagens arrangører
glade for endnu en skøn og
varm fest i Blokland.

Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671
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Bagværk med slaw i
En bage-workshop var første skridt på vejen til et bagehus, som skal rumme mange forskellige beboergrupper
og inspirere til at bage sundere varianter af traditionelle brød.
En lørdag formiddag i april mødte to pakistanske kvinder,
en afghansk kvinde, mange tyrkiske kvinder og en enkelt
dansker op på det lokale bibliotek udstyret med pander,
bageborde og andet køkkenudstyr.
De var kommet for at deltage i en bageworkshop. Forud
var der sket det, at en gruppe af etnisk tyrkiske kvinder
i efteråret tog kontakt til aktivitetskoordinator Lone. De
var kede af, at det i Hedemarken ikke er muligt at bage
Gözleme og Yufka. Disse fladbrød er en stor del af den
tyrkiske/kurdiske bagetradition. Fladbrødene bliver bagt
på store runde pander, som enten bliver opvarmet ved
brænde, elektricitet eller gas. I andre boligområder kan
kvinderne bage disse på deres store altaner, men dem er
der ingen af i Hedemarken. Kvinderne spurgte derfor, om
det var muligt at bygge et bagehus/bageskur i området,
som beboerne efter behov kunne leje. Lone fremlagde
dette ønske for styregruppen, og der var stor opbakning
til idéen, da den kan bredes ud og ramme mange målgrupper i Hedemarken.
Workshoppen blev gennemført for at blive klogere på,
hvilke arbejdsgange et bagehus skal kunne rumme, og
for at afprøve sundere varianter af de traditionelle brød.
Ghazala og Zahida bagte pakistanske Chapati på pander
i køkkenet, Nazifa bagte Naan i ovnen, og de tyrkiske
kvinder sad på gulvet med deres lave runde træborde og
bagte Gözleme og Yufka. Det danske franskbrød blev

Fire forskellige bagetraditioner var
repræsenteret ved en vellykket
workshop på Biblioteket.

bagt i ovnen, og hele biblioteket duftede af friskbagt
brød, og der blev grinet og snakket. Alle kvinderne bagte
både med almindeligt hvedemel og derefter med fuldkornshvedemel og fandt ud af, at de med fuldkornsmel
opnåede samme resultat, men bare sundere.
Dagen sluttede med brainstorm om ønsker til inventar,
brødtyper og målgrupper. Næste skridt er at finde ud af,
hvordan et bagehus kan finansieres.

Salater & Citater – et skoleforløb for Herstedlund Skoles 2. klasser
Et nyt samarbejde mellem AKB, Bibliotek & Medborgercenter Hedemarken, den boligsociale indsats
og Herstedlund Skole giver skoleelever erfaringer med madens gang fra haver til maver.
deres engagement i ”Salater & Citater”.
Tre glade 2. klasser og deres lærere
”Du skal vokse og blomstre
besøgte i maj Byhaven 2620. Vi startede
og sætte dine frø. Du er
Vi afrundede dagen med en fantastisk
med dagens citat, betydningen af det, og
endnu for ringe til at dø.”
humoristisk genfortælling om ”Svine
hvem Morten Nielsen var. Derefter såede
Citat Morten Nielsen
drengen”, fortalt af Maren Grosen.
og plantede børnene 12 pallebede til med
Børnene grinede og sad på græsplænen
bl.a. salater, radiser, kål, græskar, bønner,
under
solen
og
hørte
det gamle eventyr i en moderne
gulerødder og fennikel. Alt sammen grøntsager, som skal
udgave.
være ingredienser til de forskellige retter, som børnene
skal fremstille i senere workshops.
”Citater og Salater” er bl.a. finansieret af tilskud fra Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget
Børnene plantede også hver en lerpotte til med en krydi Albertslund Kommune.
derurt og med ærtespirer. På krukken var et klistermærke
med logo. Krukken er tænkt som udgangspunkt for
samtaler i hjemmene mellem forældre og børn om

N y t fra Hedemar ken

Kontakt Jeppe på jjj@bo-vest.dk, tlf. 60354635
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Frivilligt arbejde er også en slags arbejde...
Ligesom på en hver anden arbejdsplads, har man
som frivillig arbejdskraft brug for inspiration og godt
psykisk arbejdsmiljø. Derfor tog den faste gruppe af
frivillige fra Café 72 på studietur.

Gruppen besøgte bl.a. Christianshavns beboerhus og Café
Julius på Amager, som drives af frivillige. Begge steder
var der masser af inspiration at hente om organisering og
modtagelse af nye frivillige, forslag til menuer, hvordan
man gør reklame for arrangementer og meget mere.
Mellem de to besøg var der tid til at snakke og hygge,
bl.a. spiste gruppen på Christiania og nød naturen i solskinsvejret. Aftenen sluttede med en middag, hvor alle
oplevelserne blev vendt. Der var enighed om, at der var
mange gode input, og gruppen mødtes allerede ugen efter
for at samle op, inden alle går på sommerferie.
Den slags ture er vigtige. Ligesom på en arbejdsplads,
hvor man holder fælles arrangementer, er på kurser m.v.,
er det også vigtigt, at man som frivillig gruppe får tilført
både viden og oplevelser, så man får et fælles fundament.

11 frivillige var med, kun én
havde ikke mulighed for at
deltage. Studieturen var en god
blanding af inspiration, viden og
sjove oplevelser.

Cafégruppen er stabil, men der dukker hele tiden nye udfordringer op: Hvordan skal man tage imod nye frivillige,
skal menuerne sammensættes, så flest muligt tilgodeses,
eller skal man som frivillig i fællesspisningen selv
beslutte? Skal man overhovedet kalde folk frivillige eller
hellere aktivister, som de f.eks. gør det i Christianshavns
Beboerhus? Mange spørgsmål bliver vendt, når gruppen
mødes en gang månedligt. Studieturen var med til at give
nogle bud på, hvordan andre griber det an. Nu er det op
til de frivillige at arbejde videre med de ting, der giver
mening i deres kontekst.
Turen blev finansieret af kommunens §18 midler søgt til
formålet.

Grønt til gårdene
Det skabte stor opmærksomhed blandt forbipasserende, da der en dag stod paller med
krydderurter og blomster midt i Kanalgaden.
Persille, citrontimian, mynte, bronzefennikel og masser af
andre krydderurter og blomster blev udleveret til gårdene
i Kanalen foran ABC’s sekretariat.
Styregruppen laver to årlige arrangementer på tværs af de
syv gårde i Kanalen. En fælles plantedag i maj var én af
dem. Der blev indkøbt masser af økologiske krydderurter,
og der blev hentet en hel reol med blomster fra den lokale
blomsterhandler. Det hele blev stillet op i Kanalen, og så
kom de forskellige gårdudvalg og hentede til deres gård.

N yt fra K anal ens Kvar ter

Udover at det var en populær event for gårdudvalgene,
som synes, det var dejlig nemt, at man kunne komme
forbi og hente grønt til gården, så skabte det rigtig god
opmærksomhed på gaden. Folk hoppede af cyklerne og
var utrolig nysgerrige og positive.
Efterfølgende var der aktivitet i mange af gårdene, hvor
der dels blev plantet og nogle steder malet og bygget.

