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Nyt fra sekretariatet

Kontakt:  Lotte,  ltb@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 31
Mai,  mgp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 30

Boligsocialt arbejde handler i høj grad om at skabe 
kontakter og møder mellem mennesker. Så covid-19 
giver ærligt talt en del begrænsninger. Da regerin-
gen lukkede Danmark ned d. 11. marts, måtte vi bl.a. 
aflyse pigeklubben i Hedemarken, Kaffen er klar 
i Kanalens Kvarter, Pilates i Blokland, Unge Stem-
mer, Børnebørnenes Madværksted, Har du brug for 
en snak, babygruppen, familieaftenerne, trivsels-
aftenerne og valgfaget på Herstedøster Skole. 
Bestyrelsesmødet, styregruppemøder og møder for 
Bydelsmødrene er udsat. Også Modelværkstedet er 
lukket, og VOKS holder kun åbent efter aftale.

Vores kontorer er lukkede, og vi arbejder primært 
hjemme. Vi arbejder på endnu mere skæve tids-
punkter, end vi plejer, da flere af os også skal  
hjemmeskole vores børn. På afstand forsøger vi 
at understøtte trivsel i boligområderne. Vi har talt 
rigtigt meget i telefon. Vi har lavet og delt infor-

Boligsocialt arbejde i en corona-tid
Marts måned blev overhovedet ikke som planlagt. Risikoen for smitte med covid-19  
aflyste alle fysiske aktiviteter og sendte de boligsociale medarbejdere hjem.

mationer om god adfærd under corona-krisen. Nye 
virtuelle mødeformer er taget i brug. Og vi har hep-
pet rigtigt meget på det sammenhold og den nabo-
hjælp, der heldigvis opstår mange steder, når så 
mange mennesker er lukket inde i deres lejligheder.  

Folk hjælper hinanden med indkøb, og kl. 19.00 
bliver der hver aften sunget og klappet fra en del 
altaner for at holde modet oppe hos os alle. Her er 
det en fordel at bo i etagebyggeri, fordi man kan se 
og høre, at man ikke er alene i verden, selvom vi er 
nødt til at holde afstand fra andre i denne tid.

Vi håber snart at kunne komme  
tilbage til fysisk nærvær.

Sådan foregår et personale-
møde i ABC lige nu.

I Albertslund Nord står  
beboerne sammen hver aften 
kl. 19, når de klapper og  
synger på altanerne for at 
hylde dem, der holder sam-
fundet i gang, og dem, der 
bliver hjemme for at mindske  
smitten med Covid-19.
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Naboskab og trivsel

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

Lige inden jul opdagede vil, at Landsbyggefonden 
havde i sinde at lukke naboskabet.dk den 1. januar. 
Naboskabet.dk er det redskab, vi har brugt tidligere 
år, og som gav mulighed for at sammenligne med 
lignende boligområder andre steder i landet. Da vi 
i det mindste gerne ville kunne sammenligne bolig-
områderne med sig selv for 4, 8 og 12 år siden, valgte 
vi at give os i kast med at oprette identiske spørge-
skemaer i Surveymonkey. 

Det gav en del mere forarbejde, men den 24. februar 
kom vi rigtigt godt fra start i Albertslund Nord, hvor vi 
brugte den første uge på at gå rundt og ringe på alle 
dørene, forklare om undersøgelsen, tilbyde hjælp og 
udlevere det rigtige antal skemaer til de rigtige alders-
grupper. Alle i husstanden, der er fyldt 6 år, kan nem-
lig være med, og der er forskellige spørgeskemaer til 
børn, unge og voksne. Derudover findes skemaet på 
flere sprog, og man kan vælge at besvare online.

Det var en stor fornøjelse at komme rundt og tale 
med så mange beboere, og det var imponerende, at 
de fleste vidste, hvad det handlede om, mange kunne 
huske undersøgelsen fra tidligere, og alle vidste, at 
hovedpræmien i lodtrækningen blandt deltagerne er 
en måneds gratis husleje. 

Ugen efter fortsatte vi i Kanalens Kvarter, hvor med-
lemmer af afdelingsbestyrelsen var med til at pakke 

Den store naboskabsundersøgelse
Hver fjerde år siden 2008 har ABC gennemført den samme naboskabsundersøgelse i de 
boligområder, der deltager i det boligsociale samarbejde. I år er der blevet lagt visse 
forhindringer i vejen, men det skal nok lykkes.

Vi blev taget rigtigt godt imod 
i døråbningerne.  
Beboerne kunne vælge at 
deltage på papir eller online. 
Beboercaféer og IT-caféer 
tilbød hjælp, men meget få 
havde brug for det i år. 

og omdele skemaer og lave nodging med kridtspray 
i gadebilledet de steder, hvor man kunne aflevere sin 
besvarelse. Vi nåede lige akurat at ringe på hos alle i 
Kanalens Kvarter, før Coronakrisen ramte Danmark.

Den 9. marts, hvor vi skulle i gang i Blokland, måtte 
vi derfor i samarbejde med afdelingsbestyrelsen 
ændre strategi. Vi havde allerede varslet undersø-
gelsen, så vi valgte at gennemføre den – uden fysisk 
kontakt. I stedet fik alle et skema og et brev med 
links til andre versioner af skemaet i deres post-
kasse, og så oprettede vi et callcenter, hvor man 
kunne kontakte os, hvis man havde brug for andre 
eller flere papirskemaer.  Vi ringede rundt til alle 
de beboere, vi kunne finde telefonnumre på, for at 
opfordre dem til at deltage. Det bliver spændende, 
hvordan den begrænsede personlige kontakt kom-
mer til at påvirke svarprocenten i Blokland.

Undersøgelsen i Hedemarken har vi sammen med 
afdelingsbestyrelsen valgt at udskyde til det  
igen er muligt at gå rundt  
og ringe på dørene.
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Ingrid,  inb@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 72

At lave mad sammen. Det kan noget. Det giver 
glade maver og glade hjerter, som de siger i Hjerte-
foreningen. Mange boligsociale fællesskaber i  
Albertslund tager deres udspring i mad og mål-
tider: Madklubber, fællesspisninger, kurser for de 
frivillige, beboercaféer m.m. Denne gang er det 
bedsteforældre og børnebørn, der er gået i  
køkkenet sammen. 

ABC har fået mulighed for at koble sig på Hjerte-
foreningens koncept, hvor otte par (1 par = en  
bedsteforælder med et barnebarn) mødes fire 
gange tre timer og laver mad sammen. 

Målgruppen er børn i 4.-6. klasse. Vi har dog et 
barn med, der er lidt yngre, lige som vi også har to 
mødre og en faster med. Ligeledes er det tilladt at 
“låne” et barnebarn eller en bedsteforælder, hvis 
man nu ikke har nogen, der bor tæt ved, men man 
gerne vil med alligevel.

Herstedlund skole har stillet deres madkundskabs-
lokale til rådighed. Hjerteforeningen kommer med 
kogebøger, forklæder og vigtigst af alt en dygtig 
underviser, Katja, der køber ind og planlægger 
undervisningen.  

Børnebørnenes Madværksted 
Et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Herstedlund Skole og ABC tilbyder  
børnebørn og bedsteforældre kvalitetstid sammen i køkkenet.

En frivillig, Lis, er ABC’s tovholder, der hjælper 
Katja og sørger for, at alt det praktiske spiller.  

Hvad står menuen så på? I løbet af de fire gange 
laver man både morgenmad, aftensmad, festmad 
og lækre snacks. Der er sjove lege undervejs, og så 
er maden noget, som man kommer til at tale om: 
Sol-æg & hvidkåls-dolmere; hvad er nu det for noget? 
Hvor mange slags kål kender du? Og hvad spiste man, 
da du var barn, morfar? 

Samtalen, fælles oplevelser på tværs af genera-
tioner  og fællesskabet med de andre deltagere er 
i højsæde – og så gør det jo ikke noget, at det også 
smager super godt! 

Børnebørnenes Madværksted er på grund af  
corona-virussen midlertidigt lukket,  
men planlægges fortsat efter  
sommerferien. 

Der bliver kokkereret, snakket, spist og hygget sammen, 
når børnebørnene tager deres bedsteforældre med i skolekøkkenet.
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Laura,  auma@kab-bol ig.dk,  t lf.  23 61 14 85

Naboskab på Hjul er oppe på fire piloter, to fra 
Hedemarken, Morten og Lis, og to udefra, 
Mariann og Giancarlo.

I starten af året var alle fire piloter på førstehjælps-
kursus, og de blev hver udstyret med et sæt 
bestående af rød hue og jakke med Naboskab på 
Hjuls nye logo, samt overtræksbukser og halse-
disse. Jakkerne er de især stolte over.

Naboskab på hjul klar til forår
Hedemarkens rickshaws og piloter  
længes efter at køre naboerne på ture  
i Albertslund og omegn.

Vi afholder møde den første mandag i 
måneden, hvor piloterne fortæller om 
deres aktiviteter med cyklerne, og vi dis-
kuterer fremtiden for projektet. Planen for 
foråret var at satse på børnefamilier i week-
enderne og pensionister i hverdagene.

Ved sidste møde i starten af marts, plan-
lagde vi flere arrangementer, hvor cykler og 
piloter skulle være at finde i Hedemarken 
på den røde plads med kaffe og kage og 
tilbyde små prøveture. Derudover var der 
et påske-arrangement i samarbejde med 
Albertslund Bibliotek og Dyregården. Kort 
sagt, var der inden corona-krisen lagt i 
ovnen til en massiv indsats, med lokal syn-
lighed, fremfor digitale kampagner. Dette 
er heldigvis en strategi, som vi relativt nemt 
kan samle op igen, når vi kommer tilbage til 
hverdagen.

Status er, at cyklerne har mange korte 
”service-ture” i løbet af ugen, både faste 
og ad-hoc, og at vi arbejder på at få flere 
”fornøjelses-ture” ud i det blå, ud i naturen 
og med børnefamilier.

Fire cykelpiloter 
fuld udstyret med 
el-rickshaws og 
uniformer er klar, 
når vi igen må 
komme i nærheden 
af hinanden.
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

Arrangementerne er kommet godt fra start. 
Der er hver gang to bestyrelsesmedlemmer til 
stede fra den boligafdeling, det foregår i. Lars, 
BO-VEST’s økonomiske rådgiver, deltager også 
nogle gange. 

Vi nåede at afholde en gang i hver afdeling, in-
den corona-virussen brød ud. “Afdelingsbestyr-
elserne inviterer noget af deres netværk (typisk 
lidt ældre), og jeg inviterer dem, jeg kender fra 
f.eks. familieaftenerne”, fortæller Louise. “Det 
betyder, at folk mødes på kryds og tværs, og det 
giver god mening. Jeg bruger også de timer, vi 
mødes, til at lægge mindre aftaler med beboere 
og frivillige, hvor vi f.eks. skal have planlagt 
aktiviteter.” 

Kaffen er klar i Kanalens Kvarter
Koordinator Louise er i samarbejde med den lokale styregruppe i Kanalen begyndt at holde 
”Kaffen er klar” arrangementer en gang om måneden i hver af de to boligafdelinger for at 
være tilgængelig for beboere på faste tidspunkter. 

Frivillig i Café 72, Elmer, og 
gæstekokkene planlægger 
aften med tyrkisk mad.

Koordinator Louise skabte kontakterne mellem 
de forskellige mennesker, hjalp lidt med indkøb 
m.v. og heppede fra sidelinjen. Styregruppen 
finansierede fællesspisningen. Resten klarede 
gæstekokkene og caféens frivillige. En succes, 
der forhåbentlig skal gentages på et tidspunkt.
 

“Det er vigtigt for os, at nye frivillige og ar-
rangementer bliver forankret i vores afdelinger 
og bliver til i samarbejde mellem nye aktive 
og os faste frivillige. Det gør det meget mere 
bæredygtigt på sigt ”, fortæller Birgit, som sid-
der i afdelingsbestyrelsen i AB Etagehusene og 
er meget engageret i Café 72. “Vi vil gerne have 
nye frivillige, men det tager altså også lidt tid at 
få lært hinanden, hvordan vi får det til at  
fungere, så det bliver en god oplevelse for os 
alle. Vi er godt på vej.”  

Tyrkisk mad i Café 72 – måske nye frivillige
I februar lavede tre mødre, der har deltaget i familie-aftenerne i 2019, 
tyrkisk mad i Café 72 i samarbejde med caféens faste frivillige.

Kaffen er Klar foregår skiftevis i AB’s og VA’s ende 
af Kanalens Kvarter.
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Naboskab og trivsel

Kontakt:  Laura,  auma@kab-bol ig.dk,  t lf.  23 61 14 85

I februar startede AKB’s boligsociale medarbejder, 
Laura, og Camilla fra afdelingsbestyrelsen et  
fællesskab for piger på 13-15 år. Formålet er at 
skabe et trygt rum for pigerne og understøtte  
fællesskabet og nye venskaber.
 

Vi holdt en intro-aften med ansigtsmassage, negle-
lak, ansigtsmasker og sunde snacks. En time inde i 
arrangementet var der kun dukket tre 12-årige op, 
og vi begyndte at få sved på panden. Men så sad 
der pludseligt otte piger på 13-14 år og sludrede, 
spiste sunde snacks og syntes, at det var et rigtigt 
spændende projekt. Vi kunne konstatere, at det 
ikke var online markedsføring på sociale medier, 
der havde fanget deres opmærksomhed, men 
netværk, og så de helium-fyldte balloner, de kunne 
se gennem vinduerne, og som havde gjort dem 
nysgerrige. Pigerne kendte hinanden lidt, men gik 
ellers på forskellige skoler og forskellige klassetrin.
 

Tre uger efter havde vi første ”møde” med pi-
gerne – der nu var blevet til 10 i stedet for otte, 
hvilket er helt fantastisk, for vi havde sat et loft på 
10 piger. Vi brugte aftenen på at snakke om, hvad 

Kun for piger
Nyt fællesskab for piger kom godt fra start i Hedemarken. 10 piger er med i gruppen.  
Efter seks måneder det planen, at 10 andre piger kan være med.

Pigerne brugte en  
eftermiddag sammen 
på at være kreative med 
planter i VOKS, hvor 
blomsterdekoratør Fenja 
lærte fra sig.

pigerne havde lyst til at lave, og vi fortalte om, 
hvad vi gerne ville lave med dem: Teater, museum, 
biograf, hyggeaftener og yoga. Vi kunne mærke, at 
der nok gik lidt, før pigerne helt var trygge ved os, 
men især et par stykker af dem ville virkelig gerne 
investere tid og energi i fællesskabet. Vi nåede at 
afholde én aften mere, hvor vi lavede workshop 
med planter i samarbejde med VOKS, og det var 
utroligt hyggeligt. Der var gennemgående god 
stemning blandt pigerne, ingen ”fnidder” eller 
uhensigtsmæssigt sprog.

Og så kom corona-krisen og lockdown. Hvilket vi 
er utroligt kede af, for vi oplevede, at pigefælles-
skabet har/havde et kæmpe potentiale for pigerne, 
deres udvikling og venskaber på tværs. Flere af 
pigerne gav udtryk for, at de ikke rigtigt havde 
noget at lave i fritiden, og derfor var de meget 
opsatte på at få noget fedt ud af at være med i 
‘Kun for piger’. De viste også stor interesse for at 
komme ud og opleve nogle kulturelle ting, som de 
ellers ikke oplevede ofte – hvis nogensinde. 



1. kvartal 2020

Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Lam, lct@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 37

DM i skills gav inspiration til fremtiden

Eleverne på ABC’s valgfag på 
Herstedøster Skole kunne opleve 
mere end 100 erhvervs-
uddannelser, da de i januar var på 
tur til DK Skills i Bella Centeret. 

DM i skills handler om at få flere 
unge til at tage en erhvervs-
uddannelse. Og eleverne fik i 
hvert fald en fornemmelse af 
hvor mange forskellige karriere-
veje, man kan tage, og inputs 
til, hvilken vej de selv skal vælge 
efter Folkeskolen.

Eleverne i valgfag om uddannelsesvalg besøgte igen i år Bella Center, da der 
var Danmarksmesterskab i Erhvervsuddannelser.

Brug for en snak - over telefonen?
Uddannelsesvejleder Gitte, Laura fra 
AKB Hedemarken og Lam fra ABC er 
begyndt at se en del nye unge, når de 
hver torsdag inviterer indenfor til en 
snak på Nyvej 23. 

Der kommer løbende nye unge, som 
gerne vil have hjælp til jobansøgning, 
gode råd til valg af uddannelse eller 
viden om adgangskravene til forskellige 
uddannelser. Hedehuset danner normalt 
en afslappet ramme om tilbuddet. Nu 
hvor Covid19 forhindrer os i at mødes 
med de unge, forsøger vi at hjælpe 
over telefonen, men det er slet ikke det 
samme. Så vi glæder os til igen at kunne 
invitere indenfor til en snak.

Hedehuset i Hedemarken, som normalt 
danner rammen om uddannelses-
vejledningen ‘Har du brug for en snak?’ 
er i øjeblikket lukket pga. Covid-19.
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Familier og forebyggelse

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

Arbejdet med familier i corona-tiden

Boligsocial koordinator Louise har i denne tid brugt 
rigtig meget tid på at tale i telefon med mødre 
fra babygruppen og fra de familier, der plejer at 
komme til familieaftenerne. For nogle familier går 
det godt, for andre er det en stor udfordring at 
have børnene hjemme og få struktureret en god 
hverdag som familie. 

Sammen med en af mødrene har Louise lavet en 
facebookgruppe for de familier, der i forvejen er 
kontakt til. Her bliver delt dagens hilsen og tips 
og tricks til aktiviteter. “Jeg tror ikke, nogen har 
brug for løftede pegefingre pt.”, siger Louise. “Jeg 
forsøger at dele lidt af mig selv og inspirere. Jeg 
bruger videobeskeder i et forsøg på at bevare 
nærværet og holde fast i, at jeg også på afstand er 
et almindeligt menneske, som man kan spejle sig i, 
og så deler jeg samtidig lidt inspiration til forskel-
lige aktiviteter og information, der er relevant i 
den nuværende situation. Jeg arbejder på, at få 
nogle af familierne til også at bidrage og dele lidt 
og håber, at gruppen stille og roligt vokser og får 
mere aktivitet – også efter corona”. 

Bydelsmødrene forsøger også at udbrede relevant 
information på deres facebookside ‘Bydelsmødre 
Albertslund’ på forskellige sprog. 

Siden sidst 
• Babygruppen har sagt farvel til to mødre: Jossé     
    fik job, og Hacer skulle starte i vuggestue, så hans  
    mor også har mulighed for at finde et job. Til  
    gengæld er Tessi kommet med i gruppen med et  
    barn på tre år, som endnu ikke er i vuggestue.     

• Der har været afholdt 1. hjælpskursus i Bloklands     
    fælleshus. Dels for babygruppens medlemmer og  
    dels for andre mødre, som sundhedsplejen  
    rekrutterede. 

• Bydelsmødrene har afholdt deres månedsmøder  
    i januar og februar og sparret med hinanden  
    samt planlagt nye aktiviteter og var også kom 
    met godt i gang med deres gåklub, hvor de   
    mødes i Bækgården efterfølgende.  

• Af aktiviteter for familier var der planlagt en tur  
    ud til to af Troldene i Albertslund og Vallensbæk   
    og en familieaften i  
    daginstitutionen Linde- 
    gården i samarbejde med  
    Billedskolen. Vi glæder  
    os til, at vi komme i  
    gang igen. 

Arbejdet med familier så pludselig helt anderledes ud, for hvad gør vi, når vi ikke kan se 
hinanden? Der var planlagt forskellige arrangementer for familier i foråret, babygruppen kørte, 
bydelsmødrene holdt deres møder, gåklub m.v. Og pludselig blev verden vendt på hovedet.

1. hjælps kursus for Babygruppen – før Covid-19. Videokontakt med familier – under Covid-19.
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