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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. Læs mere på www.abcenter.dk

Kontakt sekretariatet på abc@bo-vest.dk, tlf. 60354630/31
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Landsbyggefonden klar til at støtte Albertslund igen
Fonden har prækvalificeret Hedemarken, Nord, Blokland og Kanalens Kvarter og er klar til at give 15 mio.
Det betyder, at boligområderne kan komme i betragtning
til støtte til en boligsocial indsats fra 2017-20 med fokus
på tryghed og trivsel, tidlig indsats og forældreansvar
samt uddannelse og beskæftigelse.
Vinteren er bl.a. gået med at afdække nye samarbejdsmuligheder mellem boligområderne og forskellige dele af
Albertslund Kommune. Der er også gjort en indsats for at

Naboskabet slår

få Morbærhaven med i samarbejdet. Og selvom Fonden
har afslået at støtte området økonomisk, vil der blive
arbejdet videre med at erfaringsudveksle med afdelingen.
Visionsgruppen mødtes i marts og drøftede bl.a., hvor
snitfladerne skal ligge mellem den kommunale faglighed
og den ekstraordinære boligsociale indsats. Nu bliver
opgaven at udarbejde helt konkrete samarbejdsaftaler.

alle rekorder

Februar og marts stod i naboskabsundersøgelsens tegn. Og beboernes deltagelse var højere end nogensinde.
Alle kræfter blev da også lagt i for at få alle beboergrupper i tale: Børn, unge, voksne, dem der ikke taler dansk,
og dem der ikke kan skrive. Alle kunne være med. Aktive
beboere og ABC-ansatte bankede på alle døre op til flere

gange for at komme i personlig kontakt med hver enkelt
husstand. Man kunne bl.a. få hjælp til at udfylde skemaet
i ungdomsklubberne og på boligområdernes IT-caféer.
Flotte præmier var der også sat på højkant for at motivere
beboerne til at bruge ca. 15 minutter på at besvare spørgsmål om tilfredshed, naboskab, tryghed
og trivsel i deres boligområde. Hovedpræmien
var en måneds gratis husleje til de voksne og
en iPad til børnene. Kvickly Albertslund havde
desuden sponsoreret undersøgelsen med 10
gavekort.
For at få et validt resultat skulle mindst 20 %
deltage. Metoder såsom nudging, tolkning, facebook og sms blev taget i brug for at få svarprocenten op.
I alle boligormråder var deltagelsen markant
højere, end da undersøgeksen sidst blev gennemført i 2012/13. I Nord besvarede 35 % af
befolkningen på seks år og derover. I Kanalen
var tallet 40 %. Hedemarken kom op på 33 % og
i Blokland deltog næsten halvdelen af beboerne,
nemlig 47 %.
Skemaerne er nu ved at blive tastet ind på www.
naboskabet.dk, og resultatet forventes klar i maj.
Scan eller klik på
qr-koderne for
at se videoer om
godt naboskab.

Også i uderummet blev beboerne mindet om,
at de skulle deltage i undersøgelsen.

N y t fra omr ådesekr etar ia tet

Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637
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Gammel kending tilbage til Kanalens Kvarter
I 2016 vil fokus området være Kanalens Kvarter for
børne- og ungemedarbejder Lam, og derfor har han
flyttet sin base fra Blokland til Kanalens Kvarter 96.
”Det er godt at komme tilbage og se, hvordan Kanalgaden har udviklet sig” fortæller Lam, der tidligere har
været social vicevært i bydelen. Og Lams nye kontor
bliver flittigt besøgt af unge, der søger hjælp eller vejledning til forskellige problemstillinger. ”De børn, jeg forlod
i Kanalen i 2012, er blevet fire år ældre og er nu unge
mænd med andre udfordringer. Det er skønt at blive taget
så godt imod af yngre og ældre beboere”.

Flere års bekendtskab og relationsarbejde med børn og
unge i boligområderne medfører, at Lam indimellem har
krævende enkeltsager at tage sig af. Sådanne sager har
han også været optaget af i sine første måneder i Kanalens Kvarter, og de er vigtige at følge til dørs.
Derudover har der været behov for problemløsning og
samarbejde mellem ejendomslederen og nogle unge
omkring hærværk og ulovligt ophold i forskellige rum i
Kanalens kvarter, der nu ser ud til at være løst.

Med nyt kontor i Kanalen er Lam klar
til at arbejde med områdets børn og unge.

Nye brugere af Café 72

Fælles indsats gav

For at få gang i flere aktiviteter for familier og børn
og unge i Kanalens Kvarter har Lam været i dialog
med begge afdelingsbestyrelser i området for at få et
fælles fodslag for de kommende arrangementer.

Flere måneders planlægning bar frugt, da One World
Futsal – fodboldturnering for 12-15 årige fra hele
Albertslund blev afholdt den 3. april.

Håbet er at få lov til at låne Café 72, der kan danne en fin
ramme om madlavning og hygge. Klub Svanen har også
meldt sig på banen som samarbejdspartner i projektet, der
vil blive iværksat fra maj. ”Tanken er at få børn, unge og
voksne til at lave sund mad sammen, og skabe nogle nye
fælleskaber i Kanalen” fortæller Lam, der ser frem til at
kunne tilbyde denne aktivitet i de kommende måneder.

N y t fra bør n o g unge

fantastisk fodbold-dag

”Det er takket være frivilliges indsats og samarbejdet
med især Klub Svanen, FC Albertslund og Albertslund
Stadion, som har været med til at gøre denne dag mulig”,
fortæller Lam. ”Det var skønt at se så mange glade forældre og børn!” Kvickly, Intersport og Mikenta bakkede op
om stævnet og havde leveret frugt,
drikkedunke samt en måneds
fripas til Mikenta sport.

Kontakt Rikke på rso@bo-vest.dk, tlf. 60354634
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Aktive beboere skabte vellykket fest
Godt teamwork gjorde fastelavnsfesten til et brag af en fest, da mariehøns, sheriffer og indianerpiger fyldte beboerhuset i Bækgården for at slå katten af tønden.
Festen blev planlagt og afholdt af aktive beboere i boligområdet, som brugte det meste af en søndag på at gøre
arrangementet muligt. Gruppen mødtes til den indledende
planlægning for at aftale rammerne. Her blev der også
brainstormet på, hvem der ellers kunne headhuntes som
frivillige på dagen.
Planlægningsgruppen tog herefter kontakt til de øvrige
frivillige, som alle sagde ja til at hjælpe. At lave et godt
arrangement for 80 mennesker kræver god koordinering.
Det havde planlægningsgruppen taget alvorligt, så opgaver som indkøb, pynt, billetsalg, forplejning, præmiering af
børn og oprydning havde frivilliggruppen fordelt imellem
sig udfra kompetencer og interesser.
Arrangementet er et godt eksempel på, hvordan åbne
fælles arrangementer kan styrke netværket i boligområdet
og udvikle fællesskaber på tværs af generationer. For den
meget sammensatte beboermasse i Nord er det vigtigt, at
familier og ikke mindst børn mødes og lærer hinanden
at kende. Og for de beboere, som engagerer sig frivilligt,
er det en fantastisk oplevelse af at løfte i flok og skabe et
fælles tredje.

80 voksne og børn
deltog i fastelavnsfesten, hvor den bedst
udklædte var pizza.

Styregruppen inviterer nye beboere på brunch
Efter igennem flere år at have eksperimenteret med, hvordan man bedst byder nye beboere velkommen,
har Nords styregruppe for alvor fundet et godt koncept, som knytter nye beboere til boligområdet.
Et par gange om året inviteres alle nye beboere til en god
omgang brunch i beboerhuset. Styregruppen omdeler personligt invitationerne og satser hermed på, at flere føler
sig motiveret til at dukke op. Beboerne bliver selvfølgelig
trakteret med en lækker brunch, men får også mulighed
for at præsenterer sig selv og møde andre nye i området,
ofte er der også børn med, som finder nye legekammerater ved lejligheden.
Peter Arler, som repræsenterer AB Nord i styregruppen,
fortæller, at det er vigtigt at prioritere velkomstbrunchen:
”Vi gør det selvfølgelig for, at nye beboere skal føle
sig velkomne, men også for at præsenterer os selv og
bestyrelserne. Vi vil gerne give de nye beboere mulighed
for at møde nogle af de kræfter, som træffer beslutninger
i beboerdemokratiet, og måske ad den vej trække flere
med til beboermøderne. Desuden er brunchen en mu-

N yt fra A l b er tsl und Nor d

lighed for at høre om de mange frivillige aktiviteter, som
foregår i området”. Arrangementet foregår i samarbejde
med ejendomskontoret, som ofte også er repræsenteret
med en mand. ”Det giver beboerne mulighed for at stille
praktiske spørgsmål i et uformelt forrum.” fortæller Peter
Arler.
En af gæsterne ved den seneste vekomstbrunch var Daniel
Busk, som dukkede op med sin kone og tre børn. ”Vi fik
hørt lidt om, hvad der foregår af aktiviteter, og f.eks. at
området består af to forskellige afdelinger med forskellige bestyrelser, det var nyt for os. Jeg synes, det var en
fantastisk måde at blive budt velkommen på. Vi er faldet
rigtigt godt til, både i opgangen, hvor vi snakker med alle,
og i området generelt”, fortæller Daniel.
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Kontakt Mette på mdc@bo-vest.dk, tlf. 60354672

Børneteater fylder Fælleshuset med magiske øjeblikke
I et nystartet samarbejde med Albertslund Bibliotek kunne Blokland to lørdage i februar byde
indenfor til børneteater i beboerlokalerne i Fælleshuset.
Teatret var en god anledning til at vise Blokland frem til
naboer og andre borgere i Albertslund.

ulven lider af høfeber. Der blev grinet og råbt, så taget på
Fælleshuset næsten løftede sig.

Den 13. februar fik børn og voksne ENDELIG den
sandfærdige historie om de tre små grise og ulven – i
virkeligheden er de små grise slet ikke så venlige, og

Den 20. februar fik de mindre børn en rejse ind i den
Grønlandske magi. Historien, der udfoldede sig, handlede
om, hvordan en lille dreng fik sit navn. Han skulle ud
på en lang og ensom rejse, der
bragte ham tilbage til det sted på
indlandsisen, hvor han var født.

Alt var udsolgt, da de mindste kunne høre
en tromme fortælle om Den Isblå Sang.

Glade børn og voksne drog
begge lørdage ud i den stille
vinterregn med smil på læberne.
Da begge forestillinger var en
stor succes, og Fælleshuset igen
bestod sin prøve som samlingspunkt, forsætter samarbejdet
med Albertslund Bibliotek med
en teaterforestilling lørdag d.
24. september 2016. Måske er
der skabt en teater-tradition i
Blokland?

En byhave springer ud og skal styrke fællesskabet
Grønt Udvalg og ABC er gået i gang med et byhaveprojekt i Blokland. Der har i længere tid været
et ønske om, at Bloklands fællesarealer skulle udnyttes bedre.
De grønne plæner i Blokland fremstår meget offentlige,
og det er ikke muligt at bruge disse områder uden følelsen
af at være udstillet.
I 2015 begyndte Grønt Udvalg at plante omkring
Fælleshuset – både foran i krukker og betonringe, men
også bag huset i en gammel sandkasse og i bildæk. Her
blev der både plantet blomster og udvalgte grøntsager og
krydderurter. Mange mente ikke, at planterne ville få lov
at være i fred, men det fik de heldigvis. Mange beboere
nød blomster og de spirende krydderurter.
I år skal projektet derfor udvides. Vi er på jagt efter genbrugsmaterialer, som der skal bygges plantekasser af på
græsplænen mellem Fælleshuset og det smukke træ midt i
bebyggelsen. Placeringen er vigtig, da formålet er at samle
folk og skabe nye opholdsrum. Rummene skal fremstå mindre offentlige og give en fornemmelse af ro og afslapning.
Grønt Udvalg og de to medarbejdere Mette og Jeppe
var i marts på inspirationstur i København, hvor de blev

N yt fra Blokl and

præsenteret for forskellige former for byhaver. Turen
startede i en kommunal byhave på indre Vesterbro, hvor
fokus var på naturformidling til de nærliggende daginstitutioner, og endte på Nørrebro, hvor Byhaven 2200 er et
eksempel på en borgeretableret byhave, der drives som en
forening og er åben for alle interesserede.
Turen blev afsluttet i en baggård på Nørrebro, hvor beboerne i en andelsforening har skabt tomatbede på toppen
af skraldeskure, har etableret en hønsegård og har planer
om at få bybier på loftet. Dagen bød på så meget inspiration og glade mennesker, at engagementet i at skabe
en byhave i Blokland er stor. Første skridt i projektet er
at invitere alle beboere til en forspiringsdag søndag d.
17. april, hvor der skal plantes frø og planlægges, hvor
mange bede der skal opstilles. Byhaven skal indvies ved
Bloklands kulturfest lørdag d. 28. maj,
og projektet afsluttes med en
høstfest søndag d. 4. september.

Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671
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Lokalt samarbejde skaber opmærksomhed
Hedemarken blev fremhævet som det gode eksempel på innovation, samskabelse og
samarbejde ved stor konference i Albertslund.
50 af de deltagere fra hele
landet, der den 3. februar var
til konference i Musikteatret,
drog til Hedemarken for at hente
inspiration om ”samskabelse og
medborgerskab”.
Hovedtemaet denne dag var
vores samarbejdet omkring
Byhaven 2620 og Hedemarkens
Hønselaug. Det har nemlig
vist sig, at når boligafdelingen,
den boligsociale indsats og det
lokale bibliotek samarbejder, så
giver det uanede muligheder!
Sammen står vi stærkere, både
økonomisk, ressource- og rekrutteringsmæssigt.
Deltagerne startede med at få en ”goodiebag”. Denne
bestod af en godnathistorie fra biblioteket, en invitation
til en tyrkisk poesiaften, en krydderurtesalt fra vores Byhave og endelig en hyacint og to pinde. På pindene skulle
deltagerne skrive to vigtige punkter, de ville tage med sig.
Derefter skulle de sætte pindene i blomsten, som så skulle
stå på deres skrivebord.

Folk fra hele landet skrev noter, da de
hørte om erfaringerne i Hedemarken.

om Byhaven og en videofilm om hønselauget. På denne
måde kom de også til at ”møde” de mennesker, som jo i
realiteten er de vigtigste.
Deltagerne fik et indblik i den overordnede organisation
og vores hverdag, og endelig fik de en tur rundt i området, så de kunne se Byhaven 2620 og hønsegården.

Da årstiden ikke rigtig var med os, viste vi en videofilm

Markhuset på tur

526 deltog i naboskabet.dk

Det er godt med inspiration udefra, også når man skal
drive sit eget samlingssted for øldrikkere.

Biblioteket, Ungehuset, beboere og ABC hjalp alle til,
da undersøgelsen løb af stablen i Hedemarken.

Markhusets to tovholdere, Joe og Funder, har derfor i
løbet af de sidste måneder planlagt en tur sammen med
Markhusets andre brugere. I starten af februar blev de
færdige med ansøgningen til § 18-midler, og det var en
glædens dag, da pengene til turen blev bevilliget.

Svarprocenten ved sidste undersøgelse i 2013 var meget
lav, så vi havde denne gang sammen planlagt en storstilet
indsats, der skulle få så mange som muligt til at svare. Vi
opnåede at tale personligt med 78 % af alle husstande, og
Biblioteket stillede sig til rådighed for at hjælpe beboerne
med at udfylde skemaerne. Vi endte med en svarprocent
på 33, dvs. at 526 beboere har givet udtryk for deres mening om at bo i Hedemarken. Den 10. maj afholdes informationsmøde om resultaterne og præmieoverrækkelse på
biblioteket.

Markhuset skal således i april ud og besøge ”Prærien”
i Rødovre. ”Prærien” har eksisteret i mange år, så brugerne har en masse erfaringer, som de kan dele ud af. §
18-midlerne bevirker, at deltagerne kan komme afsted for
150 kr., hvilket gør det muligt for alle at deltage.

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

Styregruppen gør status
Afslutningen af den sociale helhedsplan for 2013-16 nærmer sig med hastige skridt. Styregruppen
i Kanalen har derfor kigget på, hvad der er blevet lovet i helhedsplanen, og hvad der er blevet leveret.
En af succeserne – Café 72
De fleste mål er indfriet. Der har været stort fokus på
at få flere frivillige til at engagere sig i at skabe liv i
fælleslokalerne, og det er i høj grad sket. Styregruppen
fremhæver den fælles beboercafé Café 72. Caféen var i
2012 helt nyetableret, og der stod et tomt lokale. Når man
i dag kigger ind i caféen, er der blomster, smukke malerier på væggene, bogreoler, legesager og en fast cafégruppe
på 13 frivillige, som afholder masser af aktiviteter – lige
præcis som det var planen og drømmen. Gruppen sørger
nu også selv for at planlægge, koordinere og formidle alle
aktiviteterne i deres egen cafépjece.
En af erfaringerne – fællesskab giver energi
Der er kommet flere aktive i gårdene, men det har været
svært og ressourcekrævende at få deciderede gårdgrupper op at stå. Når sammenholdet i gårdene fungerer godt,
spreder det sig dog som ringe i vandet. En af de største
successer er to årlige arrangementer på tværs af alle
gårdene. Der har deltaget en eller flere personer fra hver
gård, og der har været gårdvandringer, faglige oplæg,
workshops og spiredag. Kendskabet til andre engagerede
og muligheden for at dele viden og få idéer sammen har
vist sig at være både gavnlig og populær.
Fællesskabet blandt de frivillige har været dyrket på flere
måder. Hvert år har styregruppen afholdt en stor nytårskur for alle aktive. Det er hurtigt blevet en tradition, som
mange ser frem til. En festlig aften hvor de aktive hyldes,
men også et boost til fornemmelsen af at være en del af
noget større og noget vigtigt.

Fremtiden og udfordringerne
Styregruppen vil i 2016 arbejde med at forankre de forskellige aktiviteter i afdelingerne. Det kommer særligt til
at handle om, hvordan man skaber gode rammer for det
frivillige arbejde i fremtiden.
Alt fra aftaler om fælleslokaler til økonomi og helt
lavpraktiske ting skal styregruppen tage stilling til sammen med resten af afdelingsbestyrelserne. Selv om meget
er så godt, er der også udfordringer. I Kanalen er ikke
én, men to afdelingsbestyrelser, som skal blive enige og
løbende finde ud af, hvor det giver mening at samarbejde,
og hvor det ikke gør. Det er ikke altid nemt. Livet for de
frivillige er heller ikke altid nemt. Det kan være svært at
finde ud af, hvem der er ansvarlig for hvad og hvornår, og
hvem der bestemmer hvad.
Selvom engagementet i Café 72 fungerer godt nu, har der
været situationer, hvor konflikter er opstået eller har været
under opsejling. Hvem skulle bestemme, hvilke gardiner
der skulle op, hvem skulle betale? Hvem skulle sørge for
det? Hvor skulle kaffemaskinen stå? Var det de frivillige
eller bestyrelserne, som skulle beslutte, hvilke aktiviteter
der skulle laves? Osv. osv. Små og store ting, som kan
ende godt eller skidt. En naturlig del af det at starte noget
nyt, men også nogle gange drænende for engagementet.
Nemme forretningsgange, god kommunikation og faste
traditioner er derfor det, styregruppen gerne vil arbejde
på at styrke i løbet af 2016, og der er heldigvis masser af
gode erfaringer at trække på. 2016 bliver et spændende år.

Og vinderne blev…
Den omfattende naboskabsundersøgelse er
afsluttet i Kanalens Kvarter. 360 personer
deltog i undersøgelsen. Det er hele 40 %
af befolkningen over 6 år. Her overrækker
Birgit og Elmer præmierne til otte glade
vindere af den medfølgende lodtrækning ved
et arrangement i Café 72.

N yt fra K anal ens Kvar ter

