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Nyt  fra  områdesekretar iatet

Forankring på dagsordenen
Der blev drøftet forankring af det boligsociale ar-
bejde, da visionsgruppen mødtes den 27. juni.

Selvom den nye boligsociale helhedsplan i Albertslund 
kun er et halvt år gammel, er det ikke for tidligt at af-
stemme forventningerne til, hvor det boligsociale arbejde 

Syd fik som bekendt ikke en ny bevilling til boligso-
cialt arbejde – lidt ærgerligt, da det er nu, beboernes 
prøvelser med byggesagen begynder. Men projektet 
fra 2009-12 har sået nogle frø, som spirer i bydelen.

Arbejdet med at afdække byggesagens betydning for 
udsatte beboere har mundet ud i, at Landsbyggefonden 
har bevilliget midler til en særlig funktion i byggesagen. 
Pr. 1. juni er Anette Hestlund derfor ansat 15 timer om 
ugen på byggekontoret for at sikre et tæt samarbejde med 
kommunen og for at støtte op om udsatte beboere og de 
udfordringer, der kan være omkring en genhusning. Hun 
er at finde på byggekontoret onsdag og torsdag.

Det frivillige arbejde i Syd er heller ikke slået ud. Ildsjæle 
arbejder videre med at arrangere en beboerferie og plan-
lægger i samarbejde med Kanalens Kvarter fortsættelsen 
af en ny tradition, nemlig den store bydelsfest, der i år 
ligger d. 31. august. Derudover har VA afd. 4 Række taget 
initiativ til afholdelse af Idrættens Dag d. 14. september.

Det opsøgende arbejde med at bringe børn og unge 
sammen med idrætsforeninger og fritidsjobs forventes 
ligeledes at sprede nogle ringe, både i de unges liv, i deres 
omgangskreds og blandt de lokale aktører.

Syd – hvad nu? 

skal være, når bevillingen fra Landsbyggefonden udløber 
i 2016. Det var der enighed om i visionsgruppen. 

Målet med en del inititiver i helhedsplanen er, at frivillige 
selv arbejder videre i boligområderne. Men der var også 
flere bud på, hvad der skal ske med de dele af indsatsen, 
der ikke kan bæres alene af frivillige, og som der for-
ventes fortsat at være behov for i fremtiden. Én måde er 
at få det boligsociale arbejde til at smelte sammen med 
boligområdernes drift. En anden måde er at udbrede 
erfaringerne til andre interesserede boligområder og lave 
et sekretariat for hele byen. KAB og BO-VEST nedsætter 
en projektgruppe til at arbejde videre med mødets idéer.

Der var enighed om, at det har stor værdi med et forum, 
hvor boligorganisationer og kommune kan drøfte deres 
fælles opgaver i forhold til boligområderne. 
Visionsgruppen består af den øverste politiske og admini-
strative ledelse af kommunen og boligselskaberne.

Det er også sket...
I områdesekretariatet har vi også arbejdet med at afprøve 
et nyt sms-system, som BO-VEST er ved at få udviklet. 
Vi har f.eks. sendt en videobesked med Lam, der spørger 
en gruppe af unge, hvad de har fået ud af hans støtte til at 
finde fritidsjobs. Systemet er interaktivt og vil både kunne 
bruges til rekruttering og evaluering.

Vi har desuden haft besøg af bl.a. Helsingør Områdesek-
retariat, som ville høre om erfaringerne i Albertslund. 
Og vi har arbejdet med omlægning af www.abcenter.
dk, udvikling af boligområdernes kalender, etablering 
af modelværksted i Kanalens Kvarter, analyse af nabo-
skabsundersøgelserne samt udgivelsen af ‘Sådan skal det 
siges’ – resultaterne af en større evaluering af ABC’s for-
midling rettet mod beboerne. Se den på www.abcenter.dk!

I personalegruppen er der også sket lidt. Områdesekre-
tariatsleder Mai Green Petersen er tilbage fra barselso-
rlov. Sekretær Irene Monberg har fået nyt job. Hun vil 
blive savnet, men hendes stilling er sparet væk i den nye 
helhedsplan. Anette Hestlund er blevet forlænget med 17 
timer om ugen til udgangen af februar 2014. Hun er at 
finde i områdesekretariatet mandag, tirsdag og fredag. 

Kontakt  Mai  på mgp@bo-vest .dk,  t l f .  60354630

Møde i visionsgruppen

http://www.abcenter.dk
http://www.abcenter.dk
http://www.abcenter.dk/pdf/publikationer/Sadan%20skal%20det%20siges.pdf
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Nyt  fra  Netværkshuset

Kontakt  St ine på smo@bo-vest .dk,  t l f .  60354636

På vej mod et nyt Netværkshus  
– husmøder og dialog om fremtiden
Ifølge den nye helhedsplan skal Netværkshuset i løbet 
af 2013 udfases i sin nuværende form, og husets brug-
ere indsluses i andre af byens foreninger. 

Budskabet om lukningen af huset blev modtaget med 
sorg af de mange kvinder, som kommer i huset, som flere 

brugere fortæller, at de betragter som deres andet hjem. 
På to konstruktive husmøder med stort fremmøde disku-
terede kvinderne fremtiden og kom med løsningsforslag 
til, hvad man ellers kunne gøre, og forslag til andre 
lokaler. Bl.a. blev det foreslået at danne en forening og 
selv påtage sig en større del af det praktiske arbejde med 
at drive et sted. 

Desuden tog kvinderne initiativ til at indbyde Alberts-
lunds borgmester til dialog om fremtiden. Kommunal-
bestyrelsen har nu besluttet, at kvinderne kan bruge huset 
på Damgårdsvej 10 også i 2014, på den betingelse, at 
der dannes en forening, og at en stor del af husets virke 
baseres på frivilligt arbejde, med støtte fra forskellige 
relevante samarbejdspartnere. 

Kvinderne har som del af forberedelsen, været på inspira-
tionstur til Frivilligcenter Albertslund for at høre mere om 
mulighederne i foreningslivet.

Gymnastikkursus  
– uddannelse i krop og kredsløb

Med støtte fra Albertslunds kommunes §18-pulje til 
frivilligt socialt arbejde har en gruppe af Netværks-
husets kvinder deltaget i et kursus i skånegymnastik. 
Kursus-konceptet integrerer praktisk træning med 
teorien bag øvelserne.  
 

Pointen med kurset er, at deltagerne, udover selv at få 
træning og viden om krop og kredsløb, også uddannes til 
at kunne undervise andre. Dette er nyttigt, når fremtiden 
vil byde på begrænsede økonomiske muligheder for at 
købe sig til en instruktør udefra.

Kursets succes har været svingende, måske fordi det er en 
ny og for mange lidt fremmed måde at træne på, og fordi 
mange skal overvinde sig selv, før de kan stå for at lede 
træningen af andre. 

Men en lille håndfuld kvinder har deltaget i kurset, og hå-
bet er, at kvinderne med tiden, og med sparring, støtte og 
supervision, selv kan stå for en stor del af husets motions-
tilbud.

• Udflugt til Botanisk Have.
• Deltagelse i Albertslunds Internationale Dag/frem-   
   stilling af håndværk til salg i Netværkshusets bod
• Fest med fællesspisning.
• Fejring af huskoordinator Ingas 60 års fødselsdag.
• Besøg af Stense Vestergaard fra Sundheds- og  
   Social-forvaltningen.  
• 3 brugergruppemøder.
• 3 styregruppemøder.
• Mandagstræning.
• Nyt: Kreativt værksted.
• Opstart af 2 praktikanter.
• Projektledermøde med Tove Madsen fra forebyg- 
   gelsesrådgivningen på Hvidovre Hospital for at  
   diskutere ideer til evt. samarbejdsmuligheder.
• Projektledermøde med Etniske Minoritetskvinders  
   Råd (EMKR) med henblik på hjælp og opbakning  
   til foreningsdannelse.

Andre aktiviteter i Netværkshuset

Dialog med borgmesteren
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Nyt  fra  børn og unge

Kontakt  Lam på lct@bo-vest .dk,  t l f .  60354637

I april måned blev områdets børn og unge inviteret til 
at lære at lave sund mad i Bibliotek og Medborgercen-
ter Hedemarken. 

Aktiviteten var en god anledning for både B&U-medar-
bejderen og Medborgercenteret til at få et større kendskab 
til områdets børn og unge samt deres forældre. Med-
borgercenterets køkkenfaciliteter var således sprængt til 
bristepunktet med 13 ivrige børn i alderen 9-14 år samt 
en engageret forælder, som assisterede med at snitte 
grøntsager. Menuen var valgt forinden i fællesskab, og 
arrangementet var så stor en succes for alle parter, at det 
gentages efter sommeren i en udvidet form.

Styregruppen for børne- og unge-indsatsen har 
prioriteret, at gennemføre endnu et forløb af lom-
mepengeprojektet med et hold på seks udvalgte unge. 

Projektet har tidligere kørt i Syd og Kanalen og har til 
formål at introducere udsatte unge til arbejdsmarkedets 
svære udfordringer, samtidig med at de unges ressourcer 
synliggøres for områdets beboere, foreninger, drifts-
ansatte og kommunale medarbejdere. Arbejdsopgaverne 
defineres i samarbejde med ejendomskontorer, foreninger, 
erhvervsdrivende, klubber og beboerdemokrater. Når de 
unge har udført 120 timers arbejde, udløser det en billet 
til en fælles tur med gruppen.

foreninger, SSP, kulturforvaltning, klubber, drift, gade- 
team, frivillige og ABC. 

Turneringen blev et stort tilløbsstykke med over 100 
unge fra hele Albertslund, og den blev gennemført uden 
større konflikter. Hedemarkens drenge var oven i købet så 
dygtige, at de spillede sig til finalen mod Brøndby Strand, 
som de også vandt over. Finalen blev afviklet i Brøndby 
Strand, hvor de to borgmestre fra Albertslund og Brøndby 
var til stede. 

Ingen tvivl om at tuneringen var en stor succes for de 
børn og unge som deltog, så arrangementet bliver gentag-
et næste forår med endnu større fokus på foreningernes 
deltagelse og bidrag.

• Der er blevet udvalgt unge til samtaler vedr. lære- 
   pladser hos MT Højgaard under byggesagen i Syd,  
   som forventes opstartet efter sommerferien.
• Lam har opfordret Hedemarkens børn og unge til  
   portrættering i Agendacentrets kampagne ”I love  
   Albertslund”.
• Den gode historie skal fortælles, så unge rolle- 
   modeller er blevet udpeget til at indgå i kommu- 
   nens film om gode rollemodeller.
• Der er indgået et samarbejde med Ungdomsskolen  
   om at finde interesserede børn og unge til model- 
   værkstedet i Kanalens Kvarter.
• Unge erhvervsdrivende mellem 22-25 år er  
   blevet kontaktet om et interview i AP til en artikel  
   om iværksætteri.
• Styrket foreningssamarbejde med HIC, BS72, AIF  
   og TIK om at indsluse nye spirende potentielle  
   medlemmer.
• Samarbejde med Albertslund Stadion om etablering  
   af en lektiecafé efter sommerferien, som støtter  
   motionsaktive børn og unge i at få lavet deres  
   lektier.
• Driftssamarbejde omkring en særlig støtte og sup-    
   port til de unge i afdelingen, som har det svært.

Efterspørgsel på sund mad

Street Soccer turnering 

Lommepengeprojekt fortsætter Andet opsøgende arbejde...

Street Soccer turnering

I foråret blev der afholdt en Street Soccer turnering, 
hvor Hedemarken var vært. 

Turneringen er et samarbejde mellem FDC-plus, 
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Nyt  fra  Alberts lund Nord

Kontakt  Rikke på rso@bo-vest .dk,  t l f .  60354634

• Sankt Hans-fest med bål, heks, båltale, midsom- 
   mervise, grill, snobrød og mange beboere.
• 4 temaaftner om sundhed i samarbejde med kom- 
   munens etniske sundhedsformidlere.
• Koordinationsmøder med samarbejdsparter i kom- 
  munen omkring ForeningsGuideprojekt.
• Afholdelse af 3 Styregruppemøder .
• Redaktionen har udgivet Nordstjernen. 
• Rekruttering af potentielle Bydelsmødre, afholdelse  
   af informationsmøde.
• Etablering af netværksgruppe og samarbejdsparter i  
   relation til Bydelsmødreprojekt.
• Rekruttering af frivillige til markedsdag og afhold- 
   else af brainstorm-møde.
• Afholdelse af bankoaftner, fællesspisningsaftener,  
   stavgang og Zumba-træning.

Styregruppen i Nord går progressivt til værks, når nye 
beboere flytter til området. De nye familier inviteres 
til en hyggelig aften i beboerhuset, hvor der diskes op 
med buffet og et væld af nyttige informationer. 

Tilbagemeldinger viser, at nye beboere føler sig taget 
godt imod. Det giver dem mulighed for at møde andre 
nye familier. Ejendomskontoret i området bidrager med 
personale, som benytter lejligheden til at møde beboerne 

Aktive forældre danner netværk mellem børn. Menin-
gen er, at børn og forældre skal lære hinanden bedre 
at kende i boligområdet. 

Det arbejder en gruppe frivillige forældre på gennem 
børneklubben. Det er tanken, at børnene (og de voksne) 
skal lære hinanden at kende, så der dannes et bedre net-
værk på tværs af børnene også uden for børneklubben. 

Da børn i boligområdet er spredt ud på forskellige skoler 
i kommunen, kommer venskab ikke altid naturligt. Det 
er derfor essentielt at forsøge at skabe et bedre netværk 
mellem dem, der hvor de bor. Børneklubben har åbent 
hver onsdag eftermiddag. Op til Sankt Hans blev der 
fremstillet masser af små grumme hekse, heksefrem-
stillingen blev efterfulgt af en historie om traditionen 
omkring Sankt Hans. Yderligere har aktiviteterne budt på 
navneleg, maling og rundbold. 

En lille gruppe beboere har gennem foråret afholdt møder 
og planlagt turens destination og de øvrige rammer, som 
er nødvendige, når 35 mennesker skal på tur sammen i 
en uge. De tilmeldte i år er, for en dels vedkommende, 
singleforældre med børn. 

Beboerferien har gennem mange år været en fantastisk 
katalysator for venskaber og netværk for både børn og 
voksne. Muligheden for at samles på tværs af kultur og 
religion er unik for denne type tilbud. Det har dog i år 
været svært at samle deltagere med etnisk minoritetsbag-
grund pga. den muslimske højtid Ramadanen, som mange 
beboere i området har tradition for at afholde. 

Ferien er støttet af Tips- og Lotto-midlerne.

Velkomstaften – en win win begivenhed

Forældre står bag børneklub Det er også sket...

Beboerferien på frivillige hænder

Lidt regn ødelægger ikke bålhyggen

Med tanke på forankring af aktiviteterne i helheds-
planen gennemføres beboerferien igen i år alene ved 
hjælp af frivillige hænder. 

i en anderledes sammenhæng og inspirere de nye beboere 
til gode vaner omkring skrald m.m. Det har også for 
styregruppen og områdets koordinator vist sig at være 
en meget effektiv måde at knytte nye beboere til områ-
dets sociale liv. I den første tid i bebyggelsen er mange 
særligt motiverede til at skabe gode relationer i deres nye 
nabolag. Det er styregruppens intention at holde to årlige 
velkomstmøder. 



23. statusbrev - 2. kvartal 2013

Nyt  fra  Blokland

Kontakt  Anette på agr@bo-vest .dk,  t l f .  60354672

I Blokland skal miljøarbejdet bane vejen for bedre na-
boskab og lokale netværk.

Et pilotprojekt med en vandspare-kampagne har givet så 
flotte resultater, at Bloklands grønne beboerudvalg er en 
af de gode lokale ressourcer, som den nye boligsociale 
helhedsplan bygger videre på. 

Alle beboere i Blokland har en interesse i at holde hus-
lejen nede og spare penge på deres forbrug. Miljø-tiltag 
er derfor et godt og neutralt fælles tredje at samle folk 

Parkeringspladsen gøres grøn

Blokland står sammen om miljøet

Det giver gode kontakter i hverdagen for de beboere, 
der hver fjortende dag vælger at spise sammen i bolig-
området.

Fællesspisningen i Blokland er kommet så godt op at 
køre, at styregruppen har valgt at arbejde videre med ak-
tiviteten i den nye helhedsplan. Der er imellem 20 og 30 
deltagere pr. gang. Der er en gruppe af faste frivillige til 
at lave mad, og nogle der kan tilkaldes ved behov. 

Det er både unge og ældre, familier og enlige, der deltag-
er i fællesspisningen. Og de frivillige er opmærksomme 
på, at det er en opgave i sig selv at tage godt imod og 
inkludere nye beboere i aktiviteten.

Fællesspisning er en rigtig god metode til at skabe nye 
netværk i et boligområde. Man kan tydeligt se, at be-
boerene lærer nye naboer at kende hen over maden. 

Fællesspisning skaber nye brede netværk

om. Tanken er, at i takt med at miljøet får det bedre i 
afdelingen, vil også det gode naboskab blomstre.

Med en lidt forsinket start blev aktiviteterne indledt med 
en varmekampagne, der fortsætter i efteråret. Målet er at 
give beboerne større bevidsthed om deres eget varmefor-
brug og give dem tips og idéer til, hvordan de kan sænke 
det. 

Med fornyet energi besluttede udvalget desuden i foråret 
at plante blomster i kasserne på bebyggelsens store bare 
parkeringsplads. Aktive beboere og aktivitetskoordi-
natoren brugte derfor en lørdag eftermiddag på at luge, 
grave og plante en række stauder og sommerblomster i 
kasserne. 

Efter sommeren mødes udvalget igen for at aftale, 
hvorledes spar varme-kampagnen skal fortsætte, og 
beslutte hvilke andre grønne aktiviteter man vil kunne 
arbejde på. 

Udvalget er et åbent udvalg under afdelingsbestyrelsen, 
hvilket betyder, at også beboere, der ikke er medlem af 
afdelingsbestyrelsen, kan være med.  

Men fællesspisninger er også en rigtig god måde for en 
ny aktivitetskoordinator at lære flere beboere at kende. 
Det har blandt andet betydet, at et festudvalg kunne 
rekrutteres ved at kontakte nogle af deltagerne til fælles-
spisningen. 

Der er fællesspisning hver anden torsdag, og menuen 
fastlægges for fire gange ad gangen. Der annonceres med 
opslag weekenden før og via den nye sms-ordning. 18 
beboere har sagt ja til at modtage invitationer om fælles-
spisning via sms.
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Nyt  fra  Hedemarken

Kontakt  Lone på lka@bo-vest .dk,  t l f .  60354671

17 % af beboerne har valgt at deltage i naboskabs-
undersøgelsen i Hedemarken.

Det er ikke så høj en svarprocent som forventet, men det 
er dog alligevel 260 beboere, der har givet deres mening 
til kende. 

I maj måned blev der afholdt præmieoverrækkelse for 
alle de heldige vindere af Naboskabsundersøgelsen. 
Blandt deltagerne af undersøgelsen var der nemlig blevet 
trukket lod om dejlige præmier. De to hovedgevinster var 
en måneds gratis husleje til en beboer over 18 år og en 
Samsung Tablet til en beboer under 18 år. Derudover var 
der også en del gavekort til biografen for de unge under 
19 og gavekort til Føtex for beboere over 19.

Denne aften var det vinderne, deres familier og styre-
gruppen, der var inviteret. Det var en meget glad gruppe 

Der kædedanses efter ‘Vi ta’r skraldet’

Fest og rengøring gik hånd i hånd, da Hedemarken 
afholdt sit første I love Hedemarken-arrangement. 

I juni afholdt Hedemarken sin første ”Vi ta´r skraldet-
dag”. Som et led i kampagnen ”I love Hedemarken” var 
det planlagt, at der denne dag skulle sættes fokus på gen-
brug og affald, men der skulle selvfølgelig også hygges 
og danses og netværkes beboerne imellem. 

Til morgenmaden kom der cirka 35 beboere, hvoraf de 24 
bagefter valgte at gå ud i området og samle skrald. Det 
blev til 39 kilo affald i alt, og det kunne tydeligt ses på 

Beboerne elsker Hedemarken

af beboere, og stemningen var selvfølgelig i top. Lone 
bød velkommen og holdt en tale, hvor hun blandt andet 
fortalte om nogle af resultaterne af Naboskabsundersø-
gelsen. Lam og Lone havde bagt tyrkisk og dansk kage, 
og børnene fik saftevand og blandede nødder. 

René Løfqvist takkede som formand for bestyrelsen del-
tagerne for at have deltaget i undersøgelsen. Det var en 
dejlig aften, og alle beboerne stillede op til fotografering, 
og der var tid til en hyggesnak beboerne imellem.

Styregruppen arbejder efter sommerferien videre med 
resultaterne af undersøgelsen, som har taget pulsen på 
tilfredsheden, naboskabet, kontakterne uden for området, 
det fysiske miljø, trygheden, ressourcerne og accepten af 
forskellighed i bebyggelsen.

Naboskabsundersøgelsen blev fejret

pladsen efterfølgende. 

Resten af dagen var der rap for de unge, halalfrikadeller 
med kartoffelsalat, affaldsbod fra Agendacentret, plante-
bod fra biblioteket, kaffegrumsmalingsbod fra Ungehuset, 
slushice-popcorn-bod fra det opsøgende team, drikkeva-
rer-bod fra Lommepengeprojektet og hennatatovering. 

Da der kom tyrkisk folkemusik på scenen, strømmede det 
til med beboere, og ‘den røde plads’ blev straks fyldt med 
glade kædedansere.
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Nyt  fra  Kanalens Kvarter
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• Seniorspisning, månedscafé, fællesspisning i Café 72
• Diabetes café i Café 72
• Møde i driftgruppen for café 72
• ”Praktisk dag” med driftgruppen i café 72 
• Træning for børn og unge i nr. 198
• Seniorhøjskolen
• Bankoaftener
• Kreativt værksted
• MTB- klub
• Lektiecafé
• Indvielsesfest af de nye affaldssystemer
• Styregruppemøder
• Planlægning af bydelsfesten d. 31/8

- et godt eksempel på meningsfyldt frivilligt arbejde:
Bedre beboerservice, miljøhensyn, økonomisk gevinst 
for boligafdelingerne og hyggelige stunder. 

Det er nogle af de positive ting, der kommer ud af, at 
otte beboere har taget ansvar for udvidede åbningstider 
og etablering af ”direkte genbrug” på genbrugspladsen i 
Kanalens Kvarter. 

Fra kl. 10 -12 hver søndag arbejder to frivillige beboere 
på genbrugspladsen. De står klar til at hjælpe andre 
beboere, som skal af med deres storskrald. Affaldet bliver 
sorteret til fordel for miljøet og afdelingen, og gode og 
brugbare ting gemmes til gratis afhentning for beboerne i 
Kanalen.  
 
De gør det mange steder, og nu gør de det også i Kanalen. 
I foråret blev de to afdelinger i Kanalens Kvarter enige 
om, at forsøge sig med udvidet åbningstid og ”direkte 
genbrug”. Der var et stort behov for bedre åbningstider på 
genbrugspladsen.

Ejendomskontoret, Agendacentret, begge afdelings-
bestyrelser, gruppen af frivillige og ABC fik sammen 
koordineret og fordelt opgaverne, og idéen blev i løbet af 
to måneder til en realitet med otte tilknyttede frivillige, 

I nogle gårde er der veletablerede gårdudvalg, som både 
passer deres gård og afholder forskellige arrangementer. 
I andre gårde tager det længere tid at få nogle med. Det 
kræver god planlægning, solskin og prikken folk på skul-
drene, hvis der ikke er tradition for at engagere sig i sin 
gård. Hvis de nævnte ting er opfyldt, så er der som regel 
også en del, der synes det er hyggeligt og gerne tager 
ansvaret og svinger lugejernet eller penslen. 

Afdelingsbestyrelserne i Kanalen er meget opsatte på at 
få gårdene til at fungere, og det smitter af på andre be-
boere. I år har flere gårde selv afholdt og planlagt arbejds-
dage, hvor der er blevet malet, plantet blomster, luget etc. 
Flere fortæller, at de efterfølgende har grillet sammen, og 
der er kommet bedre sammenhold i gården. Der er gård-
udvalg i seks gårde nu, og i den sidste gård er der skabt 
kontakt til nogle, som gerne vil være med. Dermed er de 
gode og faste traditioner for fællesskab i gårdene endnu et 
lille skridt nærmere.Fællesskab i gårdene

Beboere passer genbrugspladsen om søndagen

Udeliv: Grønne fingre og snobrød i gårdene 

Det sker også i Kanalen

Det går langsomt, men det går fremad! Engagementet 
i de syv gårde i Kanalen vokser stille og roligt. Der 
bliver afholdt arbejdsdage og loppemarkeder, og flere 
sommerfester er planlagt.

som selv sørger for vagtplaner m.v. Ejendomskontoret har 
allerede mærket en forskel, når de møder om mandagen 
og skal bruge mindre tid på at hente storskrald i boligom-
rådet. Et dejligt eksempel på, hvordan tingene kan lykkes 
og forankres, når vi samarbejder.


