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1. kvartal 2014

Denne gang kan du læse om:
Nyt fra områdesekretariatet
- Formænd deler viden
- Sætter billeder på ‘boligsocialt’
Nyt fra børn og unge
- Unge river ned
- Lønnen var en fodboldtur til Barcelona
Nyt fra Albertslund Nord
- Hjemmelavet! (Genbrugsgård og cykelværksted)
- Barsel i Nord
Nyt fra Blokland
- Madam Skrald bankede på døren i Blokland
- Ny fordeling af opgaverne gav flere frivillige
i fællesspisningen
Nyt fra Hedemarken
- Nyt selskabslokale giver nye rammer for det
sociale liv i Hedemarken
Nyt fra Kanalens Kvarter
- Hvem er alle de andre?
- Forankring i hverdagen

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
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Kontakt ABC på abc@bo-vest.dk, tlf. 60354630

Formænd deler viden
Hvor er ABC på vej hen? Hvad vil vi gerne bruge
områdesekretariatet til? Hvad foregår der i de andre
afdelinger? Kan vi inspirere hinanden?
I februar mødtes formændene for de boligafdelinger, der
deltager i ABC-samarbejdet. Det er et mødeforum, der
er blevet etableret, fordi formændene ikke nødvendigvis
sidder med i de lokale styregrupper, men alligevel har
interesse i at følge med i og komme med indspark til
forskellige boligsociale temaer.
Denne gang havde formændene sat ’udvikling af beboerdemokratiet’ på dagsordenen. Det er et emne, som alle
bestyrelserne på den ene eller den anden måde er optaget
af. Ofte fordi de gerne vil have flere beboere til at deltage
i beboermøderne, eller fordi de gerne vil blive bedre til
at rekruttere eller fastholde andre frivillige end dem, der
sidder i bestyrelsen, så der er flere til at løfte opgaverne.
På mødet blev anbefalingerne fra en tænketank i regi af

Beboerdemokratiets fremtid
Du kan læse artiklerne fra BL’s tænketank her:
www.bl.dk/beboerdemokrati/fremtidens-beboerdemokrati/taenketankens-hjerteboern/

Boligselskabernes Landsforening (BL) gennemgået til inspiration. De handler om, hvordan man kan fremtidssikre
beboerdemokratiet gennem flere uddannelsestilbud, nye
organisations- og mødeformer samt bedre kommunikation og brug af digitale platforme og sociale medier.
Emnet gav anledning til god debat om egne erfaringer og
endte med, at formændene inviterede hinanden til at være
gæster i hinandens bestyrelses- og beboermøder, da det
kan give anledning til at tænke over, hvordan man selv
griber møderne an, nu og fremover.

Sætter billeder på ‘boligsocialt’
En af opgaverne i områdesekretariatet er at formidle
viden og gode historier om det boligsociale arbejde.
Derfor udkom der i starten af året et årsskrift, der viser
nogle af de tiltag, der er rundt omkring i boligområderne.
I år er der fokus på, hvordan organisering, fysiske rum og
traditioner kan skabe gode rammer for frivilligt arbejde.
Rammer er vigtige, fordi de kan bestå, også den dag,
ABC hører op. Du finder årsskiftet på www.abcenter.dk.

ABC på facebook
Husk at ‘synes godt om’ ABCs nye side på
facebook, hvis du vil holdes opdateret!
Du finder siden her:
www.facebook.com/AlbertslundBoligsocialeCenter

Video er også et medie, områdesekretariatet benytter til at
sætte billeder på, hvad ’boligsocialt’ vil sige. I februar var
der verdenspremiere på ’Netværkshusets Kvinder’ – en
film om de kvinder, der ved årsskiftet stiftede en forening
og overtog driften af Damgårdsvej 10, fordi de vil beholde det samlingspunkt, der giver dem noget at stå op til.
Brugen af facebook har udviklet sig over de sidste år.
ABC’s gruppe blev i stigende grad brugt af de lokale
aktiviteter. De lokale digitale fællesskaber skal imidlertid
gerne bestå længere end ABC. Derfor har flere boligområder besluttet at oprette deres egen gruppe på facebook.
ABC har oprettet en ny side til nyheder, som kan have
interesse for samarbejdspartnere og beboere på tværs af
boligområder. Den gamle gruppe vil snart blive lukket.

N y t fra omr ådesekr etar ia tet

Se filmen på www.abcenter.dk/netvaerkshuset.htm
Scan qr-koden, hvis
du vil se filmen på din
smartphone.
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Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637

Unge river ned
Unge brugte i foråret kræfter på at gøre plads til noget nyt på Grønningen i Albertslund Nord.
Områdefornyelsen i Albertslund Nord er så småt i gang i
gang! Det store græsareal mellem de to boligafdelinger –
også kaldet Grønningen – gennemgår over sommeren en
sand forvandling.
Boligområdets unge har tidligere deltaget i en workshop
om muligheder og behov, og nu var tiden kommet til at
gå praktisk til hånde. De nedslidte bander og hegn fra
den gamle multibane skulle fjernes for at skabe plads til
den nye legeplads, multibane, kunststofbane, hængekøjer,
trampoliner, labyrint af pilehæk og meget andet.
I samarbejde mellem ejendomskontoret, Klub Nord og
børne- og ungemedarbejderen blev der samlet en gruppe
drenge, som efter bare et par timer havde jævnet banen
med jorden og fjernet alt materialet.

Unge hjælper med at gøre klar til områdefornyelsen.

og de ældre hjalp hinanden med at afmontere banen.
Under nedrivningen kom en gruppe ældre beboere forbi.
De ville gerne have noget af træværket fra boldbanen til
deres nyttehaver. Derfor blev en ekstra opgave ikke at
ødelægge det sunde træværk. Det resulterede i, at de unge

Områdefornyelsen er støttet af Ministeriet for By, Bolig
og Landdistrikter, Albertslund kommune samt de 2 boligafdelinger, og forventes færdig ved udgangen af 2014.

Lønnen var en fodboldtur til Barcelona
Seks af de drenge, der siden maj måned 2013 har
knoklet i lommepengeprojektet, blev i marts færdige
med at arbejde de 120 timer, som projektet kræver.

Deres venner var i starten lidt efter dem og undrede sig
over, at de skulle arbejde så meget nogle dage og i weekenden. Men efterhånden som Barcelona-turen nærmede
sig, blev vennernes hovedrysten erstattet af misundelse.

Deltagerne får ikke udbetalt løn, men bliver belønnet med
en fælles tur. Destinationen beslutter de sammen. Drengene var således enige om, at de ville til Barcelona og se
en fodboldkamp med FC Barcelona ”Més que un club”.

B&U-styregruppen skal inden sommerferien tage stilling
til om – og i så fald hvordan – projektet skal gentages.

Drengene har lært en masse af projektet, som de kan tage
med sig videre i livet, ikke mindst at man skal yde, før
man kan nyde. De har dannet netværk til mange beboere,
ejendomsfunktionærer og foreninger, til glæde for både
dem selv og lokalsamfundet. Projektet har også til formål
at ruste de unge til et reelt fritidsjob og et evt. studievalg.

„Vi har fået et tæt sammenhold i gruppen, og så
har vi lært en masse mennesker fra området bedre
at kende. Selv om opgaverne har været lidt hårde
en gang imellem, har det været sjovt at være med.
Og så har det været godt at arbejde i stedet for at
kede sig eller hænge ud på gaden”.

Opgaverne, som de unge har løst, har været alt lige fra
fysisk forskønnelse i boligafdelingerne, såsom affaldsopsamling, graffitiovermaling og oprydning, til praktisk
hjælp ved enkeltstående arrangementer og omdeling af
informationsmateriale.

N y t fra bør n o g unge

Citat en af deltagerne
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Kontakt Jeppe på jjj@bo-vest.dk, tlf. 60354634

Hjemmelavet!
10 beboere mødets en weekend omkring de 10 tons
træ, som med hjælp fra ejendomskontoret, var bestilt
og leveret på Damgårdens p-plads. Sammen fandt de
fremmødte ud af at grave og støbe huller til stolper og
skære beklædningsbrædder i de rette længder.
Det blev til en genbrugsgård og et cykelværksted, som
Nords styregruppe ønsker, skal styrke boligområdets
grønne profil og beboernes fællesskab.
De kommende måneder skal der etableres et team af
frivillige, som har lyst til at drive en byttebod i genbrugsgården. Det vil være muligt at aflevere små og store ting,
som er brugbare for andre beboere. Ejendomsfunktionærerne oplever nemlig meget ofte, at der ved skraldeøerne
stilles fine ting, som sagtens kunne blive til glæde for
andre beboere. Bytteboden kan forhåbentlig være med til
at skabe netværk og sammenhold om en konkret opgave.
Det forventes også, at ejendomskontoret vil mærke en
nedgang i mængden af genstande, som de lige nu bruger
tid og kræfter på at bortskaffe.
Cykelværkstedet skal give områdets unge drenge en mulighed for at bruge deres hænder og et sted at samles om.
Ejendomskontoret indsamler hvert år mange kasserede
cykler, som sagtens kan sættes i stand. Det er også
tanken, at andre beboere kan komme forbi og benytte
cykelværkstedet til deres egne cykler.
Projektet er støttet af Miljøministeriets pulje for ”Grønne
ildsjæle”.

Der blev taget
ualmindeligt godt imod
gæsterne, da Nord fejrede
boligområdets mange frivillige.

N yt fra A l b er tsl und Nor d

Den er i vinkel - med
godt samarbejde
og forårssol var det
ingen sag at banke en
genbrugsgård og et
cykelværksted op!

Barsel i Nord
D. 28. april går aktivitetskoordinator Rikke
Stougaard Olesen på barselsorlov. Som vikar
for Rikke kan vi byde velkommen til Jeppe
Jeziorski Jensen. Jeppe starter d. 22. april og
træffes på tlf. 60354634 og jjj@bo-vest.dk

I marts overrakte borgmesteren diplomer til 12 nyuddannede bydelsmødre. Det var dobbelt så mange som
forventet. Nu tager bydelsmødrene hul på deres nye virke.

Kontakt Anette på agr@bo-vest.dk, tlf. 60354672
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Madam Skrald bankede på døren i Blokland
Grønt Udvalg har igennem uge 13 og 14 været ude og
stemme dørklokker for at uddele en ”Madam Skraldpose” til hver lejlighed og samtidig fortælle lidt om
affaldssorteringen i Blokland.
Madam Skrald-posen kan gøre det nemmere at bære ens
sorterede affald ned, idet den er inddelt i fire rum.
Der blev ringet på hos alle beboere mindst én gang. Dem,
der ikke var hjemme, fik et besøg til. Det blev til i alt 238
samtaler på trappegangen. De resterende 65 husstande må
selv hente Madam Skrald-posen på kontoret.
Det har været et stort arbejde at dele poserne ud og
fortælle om sorteringsmulighederne, men det har givet
medlemmerne af Grønt Udvalg mulighed for at komme i
kontakt med en lang række naboer, som de normalt ikke
taler med.
Agenda Center Albertslund har været en god samarbejdspartner for Blokland og bidraget med en ny pjece til
beboerne og et kursus i affaldssortering til medlemmerne
af Grønt Udvalg, så de var godt klædt på til opgaven.
En ekstra gevinst har været, at flere beboere er blevet
opmærksomme på Grønt Udvalg og har meldt sig til at
ville deltage.

Døren til 238 husstande blev åbnet, da Grønt Udvalg
uddelte den særlige pose til sortering af affald.

Om Grønt Udvalg
Grønt Udvalg er et åbent udvalg i Blokland, der
består af 4 beboere og aktivitetskoordinatoren.
Grønt Udvalg er udgangspunktet for den indsats i Blokland, der hedder ”dialogskabende
aktiviteter igennem sparekampagner”.
Emnet for kampagnen i år er affald.

Ny fordeling af opgaverne gav flere frivillige til fællesspisningen
Hvad gør man, når ildsjælene er ved at køre trætte?
Fællesspisningen i Blokland har længe været en fast del
af de fælles aktiviteter. Men de tre faste frivillige, der har
lavet mad og ryddet op efter maden, var begyndt at blive
lidt slidte.
Det blev derfor besluttet at prøve at lave lidt om på arbejdsfordelingen og se, om man derigennem kunne skaffe
flere frivillige. Samtidigt blev antallet af fællesspisninger
sat ned til én gang pr. måned, så de faste frivillige ikke
blev slidt op, mens vi ventede på nye frivillige.
Og det har været en stor succes. Rigtig mange af deltagerne til fællesspisningen har meldt sig til at hjælpe en
gang imellem, og der er nu tre gange så mange frivillige
til at hjælpe.

N yt fra Blokl and

Det er nu ikke helt uden udfordringer at stå med en stor
mængde nye frivillige, der skal læres op. Det kræver også
noget af ”de gamle” frivillige, der skal vænne sig til at
lade andre gøre tingene og nyde, at de kan gå tidligt hjem.
De mange nye frivillige betyder, at der er håb for at fællesspisningen igen kan blive en fast aktivitet hver 14. dag.
De nye frivillige er fundet ved at uddele sedler i postkassen til alle tidligere deltagere af fællesspisningen, samt
ved at fortælle om det nye koncept til en fællesspisning.
Den ændrede arbejdsdeling betyder, at dem, der laver
mad, nu går hjem, når de har spist, og nogle andre tager
over og rydder op.
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Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671

Nyt selskabslokale giver nye rammer
for det sociale liv i Hedemarken
Beboerne i Hedemarken har allerede fået øjnene op
for områdets nye C-sal, der bruges til motion, mad og
andre fællesskaber i løbet af ugen.
I efteråret blev Hedemarkens nye selskabslokale sat i
stand. Det er et super dejligt lokale, der kan rumme omkring 50 personer. Der er udgang til en dejlig have med
overdækket terrasse og mulighed for at grille. Afdelingsbestyrelsen har stillet lokalet til rådighed for den boligsociale indsats fra tirsdag til torsdag.
Lokalet skal disse tre dage om ugen bruges til så mange
aktiviteter for beboerne som muligt. Der er ingen regler
og ingen grænser, det handler bare om at skabe smil og
glæde og kendskab beboerne imellem.

Både unge og ældre bruger
de nye lokaler. Der bliver
lavet ældregymnastik, danset
zumba, holdt pigeklub og
spist fælles aftensmad.

Det forgangne kvartal er der derfor startet flere grupper
op. Så nu er der skånsom gymnastik for de ældre, zumba
for kvinder på 18+, pigeklub for teenagere og fællesspisning for alle beboere.
Fælles for alle aktiviteter i C-salen er, at aktivitetskoordinator Lone Kaas støtter og hjælper med rekruttering,
projektbeskrivelse, forventningsafstemningssamtaler,
økonomi og lignende i opstartsfasen, og efter kort tid
er det så beboerne selv, der skal stå for den videre drift.
Hver aktivitet har derfor altid en eller to tovholdere, der
har det overordnede ansvar.
Det er beboere, der er kommet til Lone med idéen til en
aktivitet, og det har betydet, at der også har været stor
tilslutning til alle aktiviteter.
Jeg beundrer specielt holdet med ”skånsom gymnastik
for ældre”, siger Lone Kaas. ”De har ikke penge til en

underviser, så de har købt en cd i ældresagen og træner så
udelukkende efter den. Jeg synes, det er utrolig godt gået.
Der er virkelig krudt i de ældre beboere, de vil bare den
der gymnastik”, fortæller Lone Kaas.

Andre aktiviteter det sidste kvartal i Hedemarken:
• Michael Brostrøms foredrag om Caminoen
• Møder om opgangsfællesskaber
• Planlægning af den ny Byhave foran biblioteket

N y t fra Hedemar ken
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Kontakt Louise på lan@bo-vest.dk, tlf. 60354635

Hvem er alle de andre?
Mange af gæsterne blev overraskede over, hvor mange
der var med, da styregruppen fredag d. 7.2. afholdt
nytårskur for frivillige i Kanalens Kvarter.
Fælles arrangementer for frivillige i boligområdet er
vigtige af flere grunde: Dels er det vigtigt at anerkende,
rose og sende et signal om vigtigheden af det frivillige
arbejde. Dels er det vigtigt at synliggøre, hvor mange der
rent faktisk er engagerede i boligområdet.
Det skaber tydeligvis en Wauw-effekt, når man pludselig oplever, at man ikke er alene med de fem andre fra
bestyrelsen eller med de ti andre fra cafégruppen, men at
der er mange mange flere end dem, man lige ses med i
hverdagen. Det giver energi og motivation til at fortsætte
sit engagement, når man får oplevelsen af, at der ”løftes i
flok.” Deltagerne havde i 2013 været aktive i lektiecafé,
afdelingsbestyrelser, Café 72, gårdudvalg, genbrugsplads
og meget andet.
Det var første gang styregruppen i Kanalens Kvarter fejrede de frivillige på den måde. Mere end 80 invitationer
var sendt ud, og 55 mennesker deltog i arrangementet.
Der blev udvekslet erfaringer, skabt nye kontakter og
selvfølgelig hygget over god mad. Styregruppen er enige
om at gentage succesen.

De frivillige blev forkælet og fik
mulighed for at møde hinanden
på tværs af aktiviteter.

Det er også sket i Kanalens Kvarter
• Pakistansk- og tyrkisk fællesspisning
• Fastelavn
• Vinterferieaktivitet for børn ”Lav din egen café”
• Modelværkstedets dukkehusprojekt
• It-café er flyttet til Café 72 første tirsdag i måneden

Forankring i hverdagen
”Du skal ikke lave aktiviteter for beboerne, du skal
hjælpe beboerne til at kunne lave aktiviteter”. De
kloge ord blev engang sagt af en afdelingsbestyrelses
formand (kvinde), og er meget sigende for det boligsociale arbejde i Kanalen.
Der bliver talt meget om forankring af det boligsociale
arbejde, men hvordan omsættes det konkret i hverdagen?
I praksis handler det f.eks. om, at man som medarbejder
inddrager beboere, hvor det er muligt, at man bakker op
om nogle ting og uddelegerer andre, og at man hele tiden
er opmærksom på, at ens rolle ændrer sig, i takt med at
tingene udvikler sig.
Der er sket meget i Kanalens Kvarter det sidste år. Der er
efterhånden en del ”faste frivillige”, og der er opstået et
stort ejerskab til især Café 72. Det betyder, at ansvar og
opgaver bliver overtaget af frivillige. Det faste fællesspisningshold sørger f.eks. nu selv for menu, indkøb, borddækning m.v., mens de faste opryddere sørger for oprydn-

N yt fra K anal ens Kvar ter

ing og rengøring. Koordinatorens rolle ændrer sig dermed
over tid fra også at have været udførende til at blive mere
et spørgsmål om at facilitere og understøtte de frivillige.
Et andet eksempel på, hvordan forankring hele tiden er i
baghovedet, er at når Kanalen har fået en facebook-gruppe, så har to beboere været med til at lave den, planlægge
en strategi for brugen, og de sørger også for at administrere den. På den måde bliver den også brugt mere, end
hvis man bare satte medarbejderen til at lave den.
Jo flere der er til at løfte forskellige opgaver, jo flere
og bedre aktiviteter kan der skabes i boligområdet. Når
de frivillige klarer flere og flere opgaver, så frigør det
koordinatorens tid til mere udviklingsarbejde, som også
er meget vigtigt for at kunne fastholde de engagerede
beboere mange år ud i fremtiden.

