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Denne gang kan du læse om:
Nyt fra områdesekretariatet
- BO-VEST i praktik hos de frivillige
- Hvilken forskel skal en ny social helhedsplan
gøre?
Nyt fra børn og unge
- Sammen om Champions League
- Mikenta fandt nye medlemmer i Blokland
Nyt fra Albertslund Nord
- Markedsdagen inviterede byen indenfor
Nyt fra Blokland
- Kulturfest - et boost til fællesskabet
Nyt fra Hedemarken
- Tværfagligt samarbejde bærer frugt (og
grøntsager)
- Hæder til Byhavens Hænder
- Hvor er flokken foran købmanden blevet af?
Nyt fra Kanalens Kvarter
- Bydelsfest i Syd - tænk at det kan lade sig
gøre!
- Café72 bryder rammen

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. Læs mere på www.abcenter.dk

Kontakt sekretariatet på abc@bo-vest.dk, tlf. 60354630/31
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BO-VEST i praktik hos de frivillige
Der er forskel på at leve i et boligområde og at kende
det som tal i et excel-ark eller på en venteliste. Derfor
gav aktive beboere BO-VEST’s ansatte mulighed for
at opleve lidt af livet i boligområderne på egen krop.
I anledning af den nationale dag for frivillighed tilbød
sekretariatet igen i år at arrangere frivilligpraktikker.
Praktikkerne er en rigtig fin måde at bygge bro mellem
aktive medborgere og andre aktører i lokalsamfundet.
BO-VEST’s administration tog imod tilbuddet. 10 nysgerrige medarbejdere greb chancen for at komme ud og
lære boligområderne og beboerne at kende på en anden
måde, end de gør i deres daglige arbejde på Malervangen
i Glostrup.
”Det var en supergod oplevelse”, fortæller direktionssekretær Jette Stenholt, som var i praktik i byttebørsen i
Nord. ”De frivillige tog rigtig godt imod mig. Folk kom
med legetøj og andet, og flere forældre med børn kom
forbi og tog ’godter’ med hjem. Det er en god idé med en
byttebørs – det der med, at det ikke er et loppemarked,
hvor pengene skal op af lommen. Det er supersympatisk
at give ting, man ikke kan bruge, til andre”.
Praktikkerne er helt uforpligtende. Det handler blot om at
være gensidigt nysgerrige. Man kan dog ikke udelukke, at
de kan føre noget med sig. Sidste år var COOP i praktik
i Café 72. Siden har supermarkedskæden engageret sig
som mentorvirksomhed i Mind Your Own Business, der
netop er skudt i gang i Blokland.

Energi- og miljøkonsulent
Mikkel var i praktik hos
genbrugsgruppen i Kanalen.
De frivillige kunne vise,
hvordan genbrugspladsen
fungerer. Mikkel havde til
gengæld viden om Albertslunds målsætning om sortering af affald i 7 fraktioner.
Lisbeth, der til daglig er
antenne-sagsbehandler,
var ikke bange for at tage
fat, da hun som praktikant i
Cykelværkstedet fik mulighed for at opleve en del
af livet i Albertslund Nord.

Administrativ sagsbehandler Susanna var i praktik hos
Hønselauget i Hedemarken.
Det var hendes første besøg
i AKB-afdelingen. Hun var
glad for at høre beboernes
tilgang til frivilligt arbejde.
Samtidig fik hun indsigt i,
hvordan ABC’s aktivitetskoordinatorer arbejder.

Hvilken forskel skal en ny social helhedsplan gøre?
Med udgangspunkt i styregruppernes ønsker til, hvad
en boligsocial indsats skal tilføre deres boligområder
fra 2017-20, brainstormede arbejdssekretariatet på,
hvordan kommune, boligselskaber og bestyrelser kan
løfte sammen.

De lokale styregrupper fik en masse inputs med hjem,
som de kan arbejde videre med. I løbet af vinteren vil boligselskaber, kommunale instanser, erhvervsliv og andre
ressourcer omkring boligområderne blive indbudt til at
kvalificere og videreudvikle de mange idéer.

Første skridt i processen med at lave en ansøgning til
Landsbyggefonden (LBF) blev taget, da arbejdssekretariatet mødtes i september. Aktører med særlig betydning for de indsatser, LBF støtter i de kommende år, var
inviteret med. Heriblandt Skolerne, Sundhedsplejen og
Familiehuset, eftersom der fremover skal arbejdes mere
med tidlig forebyggelse, forældreansvar og uddannelse.

Seks boligafdelinger kan søge Landsbyggefonden om
støtte til en social indsats fra 2017-20. Det anbefaler
visionsgruppen, der består af den øverste ledelse i kommune og boligselskaber, at de gør. Desuden arbejder
Visionsgruppen med, hvordan hele byen kan indgå i
et strategisk partnerskab, og hvordan også andre boligområder kan drage nytte af erfaringerne fra de støttede
boligafdelinger.

Også ledelsen fra AKB Hedemarken og BO-VEST var
repræsenteret. Der blev bl.a. talt om, hvordan det boligsociale kan spille sammen med kommende renoveringer.

N y t fra omr ådesekr etar ia tet

Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637
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Sammen om
Champions League
Flere vigtige emner kom op at vende, da unge en
aften mødtes til Champions League.

Rum for snak,
madlavning
og herrehygge
i Bloklands
fælleshus.

Der var rigtig god stemning i Bloklands fælleshus, da
Champions League-turneringen blev sparket i gang.
Børne-og ungemedarbejder Lam havde inviteret flere
unge fodbold-interesserede drenge til at se den første
kamp mellem Manchester City og Juventus. Drengene stod selv for maden og for at uddelegere opgaver i køkkenet, hvor der var kylling med kartofler
på menuen.
Under maden blev der talt om samfundsrelevante
emner såsom vigtigheden ved at få sig en uddannelse,
og hvilke jobmuligheder det efterfølgende kunne
give. Der var også spørgsmål om lovgivning oppe at
vende. Der blev lyttet ved bordet, og det gav stof til
eftertanke.
Kampen blev vist på det store lærred takket være
Bloklands bestyrelse. Efterfølgende ryddede drengene op og fejede gulvet pænt, inden de forlod
lokalet, og der var enighed om, at gentage succesen.

Mikenta fandt nye medlemmer i Blokland
Det blev til flere nye unge medlemmer, da
kampsportsklubben besøgte Blokland.
Der blev slået og sparket løs på diverse puder på
fælleshusets flotte nye terrasse, da den populære
kampsport-klub Mikenta besøgte kulturfesten i Blokland i starten af september.
Flere børn og unge fra området havde mod på at lære
de forskellige sparke-teknikker under vejledning af
Brian og Steffen fra thaibokseklubben. Fællehusets
store terrasse blev derfor omdannet til en udendørs
arena, da Mikenta-drengene brugte nogle timer på at
lære børnene lidt om sportsgrenen.

Ungerne gik til den,
og flere fik smag for
kickboksning.

N y t fra bør n o g unge

Et par af de lokale drenge var så begejstrede for at
prøve thaiboksningen af, at de efterfølgende har
meldt sig ind i klubben.

Kontakt Rikke på rso@bo-vest.dk, tlf. 60354634
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Markedsdagen inviterede byen

indenfor

Traditionen tro afholdt Nord i sensommeren en markedsdag. I år blev dagen brugt til at vise det totalt renoverede boligområde frem for omverdenen.
Beboerne i Nord er stolte af deres område
efter at Grønningen er blevet områdefornyet,
og bygnignerne renoveret. Markedsdagen har
fået helt nye omgivelser.

I år var markedsdagen lagt stort an. Det nye rekreative
område imellem AB og VA’s tvillingeafdelinger var
udsmykket med masser af boder. Der blev handlet, og
rigtigt mange mennesker havde taget imod invitationen til
det årlige event.
Områdets pigeklub og børneklub solgte søde sager, og
hvis ikke man var til hot dogs, så kunne den lokale syklub
byde på tyrkisk mad. På den opstillede scene var der dagen igennem optræden af Chapper og Tormod, rapperen
Papan og guitaristen Aske Jacoby for ikke at glemme den
populære børnehelt Kalle fra Ramasjang.
Med de musikalske toner i baggrunden blev der afholdt
fodboldturnering på boldbanen arrangeret af unge frivillige. Der blev stillet otte hold fra boligområderne Nord,
Hedemarken og Blokland samt FC Albertslund og Al-

N yt fra A l b er tsl und Nor d

bertslund Taekwondo. Som vinder af turneringen kunne
Albertslund Taekwondo modtage en fin hummel-taske
som præmie.
Markedsdagen bød derudover på populære aktiviteter til
børn, såsom sumo-brydning og ansigtsmaling. Og der
blev brydet og malet i ansigter til den store guldmedalje.
”Det var igen i år en stor gruppe beboere, som gjorde
det muligt at stille arrangementet på benene. 25 frivillige
unge og voksne gjorde et kæmpe stykke arbejde for at
sammensætte program og få alt det praktiske til at klappe
på dagen. Uden dem var der ikke nogen markedsdag”
udtaler koordinator Rikke Stougaard.

Kontakt Mette på mdc@bo-vest.dk, tlf. 60354672

Kulturfest – et
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boost til fællesskabet

Hvad kan en kulturfest betyde? Og hvorfor har Blokland ikke en fast tradition for fester? Endnu…
En lørdag i september blev der dagen og aftenen lang afholdt Kulturfest 2015 i Blokland. Dagen var spækket med
spændende aktiviteter såsom kurdisk og dansk musik,
bollywood-dans og -undervisning, henna tatovering, en
ung rapper fra kvarteret, børneaktiviteter, opvisning fra
en thaibokseklub og loppemarked. Omkring 250 mennesker deltog, fordelt på tre tidsrum i løbet af dagen, som
kulminerede med en kulturmiddag – med mad fra mange
af de lander, der er repræsenteret blandt beboerne.
”Når man er forholdsvis ny i et kompleks, som jeg er, så
er det godt at møde nye mennesker”, fortæller Grete på
65 år. ”Til middagen kom Torben fra den lange blok og
spurgte, om han måtte sidde ved os. Der kom også andre
og satte sig, som jeg ikke kendte. Det blev et bord, der
blev rystet sammen. Ved et andet arrangement kan man så
sidde ved et andet bord og lære andre at kende.”
Der var en god og opløftet stemning, og tilbagemeldingen
lød, at det var en af de mere vellykkede fester i Blokland.
”Kulturmiddagen var et utroligt vigtigt indslag. Kvinder
med forskellig kulturel baggrund kom og lavede maden.
De blev inddraget og kom derfor også til middagen. Det
gav samling i forhold til tidligere lignende middage.
Mange snakkede på tværs, hvilket sjældent ses”, fortæller
Gertrud Gelting fra Bloklands bestyrelse.

Det nye fælleshus gjorde også en stor forskel. Der foregik
forskellige aktiviteter i de forskellige dele af huset. Mens
der var sang og dans i beboerlokalet, kunne deltagerne
fordybe sig i samtaler over kaffe og kage i caféområdet
i aktivitetslokalet. Og både i forhallen og ude på terrassen var børn og unge optaget af forskellige aktiviteter.
Børneaktiviteterne var sammensat og blev gennemført
at børne- og ungemedarbejder Lam – som i den grad
formåede at samle børnene. Mødet mellem børn og ældre
kan ofte skabe usikkerhed og forvirring, men til denne
fest var der en synergi af fællesskab.
Mange boligområder har gode traditioner for at afholde
beboerfester, hvor beboergrupper deltager og mødes på
tværs. Blokland har i de sidste mange år haft svært ved
at skabe en fast tradition. En væsentlig årsag er, at der
er en stor og løbende udskiftning af beboere. Derudover
kommer fællesskaber ikke bare af sig selv, når så mange
forskellige befolkningsgrupper bor i et etagebyggeri. Man
skal først finde ud af, hvad man har til fælles, og hvad
man kan mødes om. Blokland har brug for en ekstra hånd
i arbejdet mod netop dette fællesskab på tværs. Kulturfesten var en rigtig god booster efter en periode med færre
store fælles aktiviteter.

Der blev undervist i bollywood-dans, og
interessen for at smage ny mad var stor.
De 50 billetter til kulturmiddagen blev
revet væk.

N yt fra Blokl and

Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671
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Tværfagligt samarbejde bærer frugt (og grøntsager)
Den visionære ejendomsleder i Hedemarken,
Søren Holm, og den innovative leder af Bibliotek
og Medborgercenter Hedemarken, Katrine
Adelsparre Winther, gav i foråret grønt lys for
det, der skulle vise sig at være et særdeles
udbytterigt samarbejde.
Byhaven 2620 havde brug for hjælp til vanding, fejning, beplantning osv., så formålet med samarbejdet
var at samle en gruppe af beboere og lokale institutioner, der havde ejerskab til haven og kunne være
med til at sikre den fremtidige drift.
Det første, alliancen kastede sig over, var derfor
rekruttering af deltagere. Det viste sig hurtigt, at
det var en udpræget styrke at arbejde sammen omkring dette.
Thomas fra ejendomskontoret kommer dagligt rundt i hele området, og han brugte selvfølgelig muligheden for at fortælle vidt
og bredt om Byhaven.
Marie fra biblioteket møder hver dag en masse beboere, som
kommer for at låne bøger eller deltage i en af de mange aktiviteter, og her kunne hun tage kontakt til de beboere, som hun
mente kunne være interesserede i at være en del af Byhaven.
Tilsvarende tog aktivitetskoordinator Lone direkte kontakt til
de lokale institutioner og til de beboere, som hun dagligt laver
projekter sammen med. Det var altså en meget direkte og håndholdt rekruttering.
Rekrutteringen resulterede i gruppen ”Byhavens hænder”, som
består af 3 skoleklasser fra Herstedlund, børn fra børnehuset
Lindegården, Unge fra Ungehuset og 16 beboere med 7 forskellige etniciteter. Byhaven har nu 50 smukke højbede og en stor
gruppe af mennesker, som dagligt kommer for at være fælles
om arbejdet med Byhaven.

YES!! Det er vores byhave! Elever fra Herstedlund
Skole jublede, da de fik den grønne initiativpris.

Hæder til ”Byhavens hænder”
Initiativet modtog den 8. september
Albertslund Kommunes grønne initiativpris.
Stemningen var høj og glæden stor, da ”Byhavens hænder” mødtes i Byhaven til boblevand
og lækre snacks. Sammen gik de i flok mod
Bytorvet, hvor deltagerne kom op på scenen og
fik overrakt prisen af borgmesteren.
Byhaven havde i dagens anledning også lavet
en workshop, hvor man kunne lave urtesalt med
urter høstet i Byhaven, og det viste sig at være
en god prioritering, da der kom utrolig mange
interesserede folk fra hele Albertslund, der kunne
spørge løs om Byhaven og dens aktiviteter.

Hvor er flokken foran købmanden blevet af?
En flok beboere har i mange år dagligt siddet foran den lokale
købmand for at dyrke deres sociale fællesskab og drikke en øl
med vennerne. Fællesskabet, der også indebærer hunde, cykler
og ølkasser, har været til gene for andre beboere, der ikke
kunne komme forbi på stien igennem boligområdet.

Wupti, så kan man komme forbi
på stien. Og der er skabt en anden
plads til dem, der stod i vejen.

N y t fra Hedemar ken

Lone tog derfor kontakt til gruppen, og sammen udarbejdede
de en plan: Ombygning af et eksisterende skur, så gruppen både
har mulighed for at sidde inde og ude alt afhængig af vejret.
Ejendomskontoret koordinerede ombygningen,
og da snoren blev klippet til ‘Markhuset’,
var der øl og hotdogs til alle.

Kontakt Jeppe på jjj@bo-vest.dk, tlf. 60354635
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Bydelsfest i Syd – tænk at det kan lade sig gøre!
Det kan godt være, der til daglig er nok at tage sig til i de enkelte boligafdelinger, og at hverdagen er domineret af de helt nære dagsordener. Men til Bydelsfesten i Syd bliver alle kræfter samlet på tværs af seks boligafdelinger, og man mødes langs med Kanalgaden for at fejre fællesskabet, sommeren og gøre en god handel.
Der blev igen i år afholdt bydelsfest
langs Kanalgaden i Albertslund Syd.
Der var boder og underholdning til
børn og voksne. I Byparken over for
Café72 spillede et engageret bigband fra Albertslund Musikskole.
De strålede om kap med solen, og
lyden rungede i hele kvarteret. Herefter bød Kejser Larsen band på
underholdende musik for børn og
rockslagere til det voksne publikum.
Den lokale bugtaler og tryllekunstner,
Daniel Odvig, underholdt det yngre
publikum med ballondyr og sværd.
De 50 loppeboder har tidligere været
hovedattraktionen på dagen, men siden Café72 blev
etableret lige midt i bydelens hjerte, har den været
omdrejningspunktet for festen. Herfra blev der serveret
lækker hjemmelavet mad af caféens frivillige. Her kunne
man blandt andet finde grillede pølser og en halal ret med
krydrede oksekødboller og couscous på menuen.
Birgit Pedersen fortæller om glæden ved at være frivillig i
caféen på sådan en dag. ”Det er et helt særligt fællesskab

Holdet bag bydelsfesten foran Café72.

som frivillig. Vi har brugt rigtig meget tid på at forberede
mad til de mange mennesker. Den tid er til gengæld ikke
kedelig, for det er nogle dejlige mennesker, som er med.
Det skaber en sammenhørighed, og vi tænker ikke på, om
man er fra den ene boligafdeling eller den anden”. Hun
slutter af med funderende at sige: “Tænk, at det kan lade
sig gøre!”

Café72 bryder rammen
Efter en lang sommerpause er Café72 gået i gang
med at invitere kvarterets beboere til at mødes i den
fælles café og har flere tilbud på efterårsprogrammet.
De frivillige bag Café72 udvider muligheden for
fællespisning. Nu kan beboerne også spise sammen
hver anden torsdag. Det skyldes, at man har fået
nogle gæstekokke på banen. Derudover vil beboerne
få mulighed for at spise fredagsfrokost, søndagsbrunch eller en fredags-blanket bestående af en 3
retters menu. De frivillige er stolte af de kommende
arrangementer, da det har været et længerevarende
ønske, som nu ser ud til at lykkedes.
Formålet med caféen er at styrke det sociale liv,
naboskabet og det aktive medborgerskab i Kanalens
Kvarter, og her er man kommet rigtigt langt.

N yt fra K anal ens Kvar ter

Caféen er blevet et naturligt
midtpunkt for bydelsfesten.

