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Denne gang kan du læse om:
Nyt fra områdesekretariatet
- Frivillige hentede inspiration i Malmø
- Hvordan undgår vi at beboere sættes ud?
Nyt fra Netværkshuset
- Fordomme, sladder og kulturforskelle
- Også rum til piger
Nyt fra børn og unge
- Forældre bakkede op om Zoo-tur
- Lommepengeprojektet blev en del af festen
- Opsøgende arbejde giver medlemmer i
foreningslivet
- Sund baguet på Marken
Nyt fra Albertslund Nord
- Markedsdag med slagkraft
- På skattejagt med børn og pirater
Nyt fra Blokland
- Det frivillige engagement i Blokland vokser
- Tryghed og dialog kommer først
Nyt fra Hedemarken
- Plads og have til alle i opgaven
- En gamblers bodgang
Nyt fra Kanalens Kvarter
- Bydelsfesten – bag kulissen
- Efterspørgsel på kringle i Café 72

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

Frivillige hentede inspiration i Malmø
28 beboerdemokrater og andre frivillige har været på
inspirationstur til Malmø. Malmø er langt fremme i
udviklingen af lokale miljøinitiativer.

der deltager i ABC. De ville gerne hente inspiration til,
hvordan man som boligområde kan være med til at forbedre miljøet.

Studieturen var planlagt af frivillige fra de boligområder,

Et meget inspirerende boligområde er Augustenborg med
1.800 lejemål. Her er der arbejdet målrettet med LAR
(lokal afledning af regnvand). Men i stedet for afledning tænker de i anvendelse af regnvandet. Regnvand, der
falder i området, afledes lokalt bl.a. til søer og parker.
Vand tænkes altså som en ressource og ikke et problem.
Augustenborg håndterer 90 % af regnvandet lokalt, og
kun 10 % ryger til kloakken. En anden stor fordel er, at de
ikke har vand i kældrene som tidligere.

Lokal afledning af vand

Udover Augustenborg besøgte vi også en tagpark på
indkøbscenteret Emporia og Rosengård, hvor de er i startfasen med store miljøtiltag. Det var en meget inspirerende
dag, selvom vi ikke fik set LAR tiltagene på deres bedste
dag – nemlig når det regner, men det var alle nu ret godt
tilfredse med.

Hvordan undgår vi at beboere sættes ud?
Da arbejdssekretariatet mødtes i august, stod forebyggelse af udsættelser øverst på dagsordenen. Flere
bestyrelser havde ønsket information om emnet, og
både KAB, BO-VEST og Albertslund Kommune
mødte op for at dele deres viden på området.
Udsættelser af beboere, der ikke betaler husleje, har i en
årrække været et stigende problem. Erfaringerne fra projekter i KAB og BO-VEST er helt tydelige: Efter man er
begyndt at forebygge, er kurven knækket, og udgifterne
til den forebyggende indsats tjener sig hurtigt ind. Der
er bl.a. CSR-samarbejde med advokater og revisorer, og
der er gjort forsøg med at ringe på døren og med at gøre
en kuvert så indbydende, at den bliver åbnet. Problemet
er størst ved boliger med høj husleje. Flere små billige
boliger kunne derfor afhjælpe problemet. Ofte kender beboerne ikke deres muligheder for at få støtte. Albertslund
Kommune kunne fortælle, at der er kommet ny lovgivning med nye støttemuligheder. Flere beboerdemokrater
efterspurgte individuel rådgivning, a la den som nogle
afdelinger har eller har haft hos en egenfinansieret beboerrådgiver.
Mødet bød også på en brainstorm, hvor afdelingsbestyrelser og praktikere fra boligselskaber og kommune snakkede om forankring af boligsociale projekter.

N y t fra omr ådesekr etar ia tet

Deltagerne pegede på, at dele af den boligsociale indsats
bør forankres hos frivillige og i foreningslivet, mens
andre dele bør ligge i afdelingernes drift og hos et samfinansieret flyverkorps eller en form for fortsættelse af
områdesekretariatet. Forventningen er desuden, at alle
involverede parter får nye måder at tænke, handle og
samarbejde på.

Det er også sket...
I områdesekretariatet har vi det sidste kvartal også
arbejdet med udvikling af hjemmesiden, etablering
af Modelværksted, fondsansøgninger, naboskabsanalyse, klagesager, praktikpladser i Masterplan
Syd og Street Party. Vi er ved at dygtiggøre os i
brugen af video, som skal bruges til dokumentation
fremover. Vi har givet Syd sparing i forbindelse
med afvikling af beboerferie samt forankring af
svømning for beboere med særligt behov. Og så
har vi ansat Pia Elsborg i flexjob i et halvt år til
serviceopgaver seks timer om ugen.

Kontakt Stine på smo@bo-vest.dk, tlf. 60354636
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Debat om fordomme, sladder og kulturforskelle
– Dialogkorpset gæstede Netværkshuset
Hvordan giver man sine børn og børnebørn et godt liv
i en anden kultur, end den man selv er vokset op med?
Det var et af temaerne, da tre kvinder fra Dialogkorpset besøgte Netværkshuset d. 17. september.
Dialogkorpset koordineres af Social-, Børne-, og Integrationsministeriet, og består af unge og forældre med etnisk
minoritetsbaggrund, der tager ud i foreninger og skoler

Børneopdragelse til debat

Også rum til piger
Lektier, motion – og kage. Frivillige ildsjæle står for
ugentlig pigehygge i Netværkshuset.
Netværkshusets pigeklub er vågnet op af sommerdvalen.
Onsdag d. 4/9 blev der startet op igen, og aftenen bød
både på dyb koncentration over lektierne og koncentreret
træning i husets motionsrum. Derefter var der også plads
til hjemmebagt kage.
Pigeklubben er et supplement til de kommunale klubber
og er for piger, der har brug for et tilbud i rolige omgivelser, hvor de kan hygge sig med andre piger og deltage i
kreative aktiviteter, lave lektier eller bare slappe af.
Alt dette muliggøres af frivillig arbejdskraft. Pigeklubben
i Netværkshuset drives nemlig udelukkende af frivillige
voksne kvinder, med støtte fra Albertslunds Kommunes
§18 midler.

N y t fra Netvær kshuset

for at sætte gang i debatten om emner som sladder, social
kontrol og fordomme.
Gæsterne fortalte Netværkshusets brugere deres personlige historier. Blandt dem var barske og rørende
fortællinger, som flere af brugerne kunne spejle sig i, og
mange deltog ivrigt i den efterfølgende debat. Der var
enighed om, at det i det hele taget kræver sin kvinde at
opdrage børn, og især kan det være udfordrende, når det
skal gøres i et andet land, end det hvor man selv er vokset
op, og der skal holdes balance mellem to kulturer. Andres sladder kan være ødelæggende, og fordi man gerne
vil beskytte sine børn, kan man komme til at sætte for
store begrænsninger for dem. Og det kommer man til at
fortryde senere, fordi man jo kun ønsker, at ens børn skal
være glade. ”Lyt til jeres børn – sig ikke bare nej uden
at give en begrundelse. Så vil de respektere jer meget
mere”, fortalte en af oplægsholderne.
Og arrangementet sluttede med følgende kloge anbefalinger: ”Vær tro mod jer selv, og tag jer ikke af, hvad andre
siger. Giv jeres børn det bedste af to kulturer.”

Det er også sket i Netværkshuset...
• Udflugt til BonBonland d. 4/7.
• Deltagelse i markedsdagen i Nord med
pigepavillon og snobrødsbagning d. 1/9
• Styregruppemøde og brugergruppemøde
• Lagkageværksted d. 29/8
• Besøg fra Albertslund Bibliotek med oplæg
om NemID D. 23/9
• Besøg af sundhedsformidler d. 11/9
• ”Bag sundt”- tema d. 5/9
• Eidfest d. 26/9
• Skånegymnastik på hold – mandage
• Deltagelse på den årlige generalforsamling hos
Etniske Minoritetskvinders Råd d. 28/9 (som gæst)

Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637
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Forældre bakkede op om Zoo-tur
Udflugt førte til nye oplevelser, nye netværk og nye
frivillige i Hedemarken.

Da børne- og unge medarbejderen en søndag i september
tog i zoo med en flok børn fra Hedemarken, var det en
forudsætning, at de tog deres forældre med, så han også
kunne lære dem at kende. Det gjorde de. Og turen endte
på den måde med at skabe kontakt til adskillige beboere,
som godt kunne tænke sig at lave frivilligt arbejde i Hedemarken.
Turen var en god oplevelse for deltagerne, ikke mindst
for de børn, som aldrig havde været Zoo før. Vi tog toget
til Valby Station, og gik de sidste 1,5 km. Det gav rum til
nogle rigtig gode samtaler, både mellem børn og voksne.
Samtidig fik nogle udviddet deres kendskab til offentlig
transport. Beboerne havde medbragt mad, som vi spise
sammen.

Der var gode snakke på tog- og gåturen til Zoo

Der bliver allerede talt om Den Blå Planet som målet for
en ny tur, som beboerne selv vil prøve at arrangere.

Drenge fra lommepengeprojektet
blev en del af festen

Opsøgende arbejde giver flere
medlemmer i foreningslivet

De unge, der deltager i lommepengeprojektet, øver sig
både i at have et fritidsjob og i at være rolle-modeller i
deres boligområder.

I september blev der afholdt en foreningsaften for
familier i Hedemarken.

Ved sensommerens bydelsfest i Kanalens Kvarter og
markedsdag i Nord fik de unge lov at hjælpe med diverse
praktiske ting. De arbejdede effektivt og gav heller ikke
op, da der kom regn ind i mellem. De unge arrangerede
også selv en masse konkurrencer for de mindre børn.
Flere af beboere var tydeligt glade for drengenes bidrag,
og festerne gav drengene mulighed for at skabe netværk
til flere beboere.

Sund baguet på Marken
I august måned havde vi omdannet køkkenet i festsalen i Hedemarken til et baguethouse.
Vi startede med at fortælle børnene om, hvor vigtigt det
er at spise salat og grønsager. Arrangement blev også
hjulpet af de større piger fra fritidsguide i Hedemarkens
bibliotek. Der var en del børn, som aldrig har smagt baguet tidligere, og nu fik de selv lov at lave dem. Børnene
var meget lydhøre, og der arbejdes derfor videre med
deres interese for sund mad.

N y t fra bør n o g unge

To familier, som havde snakket med børne- og ungemedarbejderen om, at de ikke kender så meget til fritidslivet i Albertslund, deltog i mødet. Her fik de at vide, at
Albertslund er en af de kommuner, som besidder flest
foreninger i Danmark.
Forældrene var meget nysgerrige efter at vide mere om de
mange fritidsaktiviteter, f.eks. at der er familie-Taekwondo i Albertslund, hvor forældre og børn kan gå sammen
for et meget billigt kontigent. Det var dog i første omgang
bordtennis-klubben i Albertslund, der endte med at blive
et medlem rigere.
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Kontakt Rikke på rso@bo-vest.dk, tlf. 60354634

Markedsdag med slagkraft
Markedsdagen kan få folk op af sofaen og er en begivenhed, som styrker boligområdets netværk, integration og image.
Hvis man skal nævne én aktivitet i Nord, som appellerer
til flest forskellige mennesker, må det være den årlige
markedsdag. Det, der kan foregå på en dag som denne, er
så forskelligartet, at det appellerer til stort set alle bebyggelsens grupperinger. Det gør markedsdagen til et godt
integrationsenzym. Også som PR for området fungerer en
markedsdag fint – besøgende udefra kan gå derfra med
“en god historie” at fortælle videre.
Et af de meget vigtige aspekter ved en markedsdag er beboernes mulighed for at mødes på kryds og tværs af alder,
etnicitet, religion og sociale skel. Der skabes rum for at
mødes på uformel vis, hvad enten man er med fra morgenstunden med de mange praktiske opgaver, eller man
mødes til en snak over en loppebod. For de frivillige, som
er med i planlægningen af dagen helt fra begyndelsen,
giver det et særligt sammenhold.
Med høj grad af involvering af frivillige er det håbet at aktiviteten kan udvikle sig og med tiden blive
selvkørende med en beskeden indsats fra ansatte. På årets
markedsdag i Nord knoklede beboere fra tidlig morgen
med at stille telte op og indrette pladsen til dagens aktiviteter. Det giver god energi og noget godt at være fælles
om. En af de frivillige fortalte ved det efterfølgende
evalueringsmøde: ”Det er en god måde at møde sine naboer, og det skaber et rart fællesskab i vores bebyggelse”.

Slagkraft underholdte på Markedsdag i Nord

Og det hårde arbejde gav pote. Gruppen kunne glæde sig
over, at være værter ved en hyggelig dag, hvor der blev
snakket, handlet, spist og lyttet til underholdningen.
Der var fristelser for enhver smag. Som det nærmest er
blevet en tradition, kan man købe flæskestegssandwich
samt tyrkiske pandekager med fyld. Har man hang til det
stærke, kan man fornøje sig med sprøde pakistanske pakora. Der var præmier på højkant i dysten om den flotteste
eller mest velsmagende kage. Dagens program var sammensat af trylleri, bugtaleri og ballondyr. Dog ikke helt
nok til at trylle den insisterende regnbyge væk, som gæstede pladsen midt på dagen. Det skulle dog ikke forhindre
de lokale hip hop drenge Harms og Frisk i at fyre den
af, stærkt efterfulgt af glade rytmer fra trommeorkestret
Slagkraft. Akkompagneret af en masse håbefulde børn
sluttede multikunstneren Zaki dagen af på scenen.

Det er også sket i Nord...

På skattejagt med børn og pirater

• Ny fotoklub er startet
• Oprydningsdag arrangeret af Jeannette i samarbejde
med Agendacenter Albertslund
• Beboere har søgt om midler til opstilling af badminton-net i området
• Koordinationsmøder med samarbejdsparter omkring
ForeningsGuide-projekt
• Afholdelse af 2 styregruppemøder
• Redaktionen har udgivet beboerbladet Nordstjernen
og har fået egne redaktionslokaler
• Samarbejdsmøde med undervisere på kurset samt
rekruttering af potentielle Bydelsmødre
• Afholdelse af børneklub, bankoaftener, fællesspisningsaftener, stavgang og Zumba-træning.

Gode sommeraktiviteter giver børnene et alternativ.

N yt fra A l b er tsl und Nor d

For at give børn i boligområdet noget at glæde sig til i en
lang sommerferie, havde et medlem af styregruppen Jeannette sammen med vores løntilskudsmedarbejder tilrettelagt en række sommerferieaktiviteter. Den mest populære
var, da områdets egen Jack Sparrow (alias Jeannette)
klædt ud med sværd og klap for øjet gik i krig med at lede
børnene gennem området og rundt til de gemte poster.
Der var andre dage med kreative indslag, hvor en gruppe
piger tegnede deres egne hold-t-shirt til fodbold og aktive
timer med fodbold.
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Kontakt Anette på agr@bo-vest.dk, tlf. 60354672

Det frivillige engagement i Blokland vokser
Personlig opfordring og fokus på ’den nysgerrige
frivillige’ giver pote i Blokland. Det blev tydeligt, da
boligområdet for første gang afholdt en markedsdag.
En af udfordringerne i Blokland har været at få flere beboere end dem, der er valgt til bestyrelsen, til at engagere
sig i frivilligt arbejde. Men i sensommeren afholdte
Blokland en markedsdag, som blev båret af en gruppe
på 15 frivillige. Involveringen af de frivillige tog systematisk udgangspunkt i læren fra ABC’s frivilligpolitik og
fra ABC’s evaluering af effekten af forskellige former for
formidling til beboerne.
Rekrutteringen af de frivillige udsprang af Bloklands
fællesspisning og foregik ved, at deltagere derfra blev
kontaktet en efter en og spurgt, om de havde lyst til at
tage del i nogle helt konkrete opgaver. Opgaverne havde

enten at gøre med planlægningen eller med den praktiske
afvikling af dagen. De frivillige havde altså mulighed for
selv at vælge, hvilken type ressource de ville lægge i dagen. Og de skulle ikke alt muligt andet end det, de havde
sagt ja til. De vidste også, hvem de skulle være sammen
med om opgaven, da alle kendte enten nogen fra fællesspisningen eller aktivitetskoordinatoren.
Status fra Blokland efter markedsdagen er, at gruppen af
frivillige er vokset. Det, der mangler nu, er flere frivillige, der vil påtage sig en høj grad af ansvar (”den trofaste
frivillige”). Men lige som deltagelsen i fællesspisningen
åbnede døren for noget mere, er der tegn på, at årets
markedsdag har banet vejen for, at frivillige til næste år
vil påtage sig større opgaver. Nu kender de jo hinanden
og har prøvet at arbejde sammen.

”Den nysgerrige frivillige” varetager en afgrænset
opgave ved et enkeltstående arrangement.
”Den trofaste frivillige” står for, udvikler og leder
selvkørende aktiviteter.
Se mere i ABC’s frivilligstrategi på abcenter.dk
Man skal gøre det let at deltage ved at skabe opgaver, som er godt beskrevet og overskuelige at løfte.
Personlig opfordring virker.
Se mere i “Sådan skal det siges” på abcenter.dk
Frivillige gør klar til markedsdag i Blokland

Tryghed og dialog kommer først
Egentlig stod der opgangsfællesskaber og indretning af opgangsmiljøer på programmet. I stedet har
styregruppen valgt at bruge sensommeren på at skabe
dialog med en gruppe børn.
Når en gruppe børn over sommeren har haft så normbrydende adfærd i området, at det har skabt utryghed og
modstand mod børnene blandt de voksne, så giver det
god mening at smide alt, hvad man har i hænderne, og
løse den konflikt før noget andet. Indretningen af haverummene ved opgangene har større chance for at blive
en succes, hvis man har forebygget hærværk og hjulpet
børnene til at få en positiv rolle i boligområdet først.
Her spiller aktivitetskoordinatoren Anette en vigtig rolle.
Anette har god kontakt til SSP og andre samarbejdspartnere, der kan gøre en forskel. Hun kan være den neutrale

N yt fra Blokl and

brobygger, som det er svært for de lokale kræfter at være,
da de er en del af konflikten og i øvrigt har en samling
frustrerede drømme med i baggagen efter i en årrække at
have arbejdet på at gøre en positiv forskel, ikke mindst
for børnene i Blokland.
Anette har derfor brugt en del af sommeren på at opsøge børnene, deres forældre og de beboere, der har
klaget over børnene. Formålet på kort sigt er at afdække,
hvordan vi kan hjælpe børnene til at få en anden måde at
være sammen på udendørs. På lang sigt handler det om at
afklare, hvordan vi undgår, at børne- og ungeproblematikker i området bremser den øvrige boligsociale indsats.

Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671
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Når der skal være plads og have
til alle i opgangen
Hvordan skal vores fælles opgangshave se ud i fremtiden? Hvordan vælger vi, om der skal være blomster,
grønsager eller hængekøje? Hvornår skal vi ordne
haven, og hvem skal hjælpe med hvad?
En gruppe af beboere fra samme opgang mødtes en
hverdagsaften i august med aktivitetskoordinatoren Lone.
Vi startede med at spise lasagne, så alle beboerne kunne
lære hinanden at kende. Herefter havde Lone forberedt en
PowerPoint-præsentation med en masse billeder, trends
og idéer fra andre områder.
Deltagernes baggrunde for at gå i gang med haven viste
sig at være lige så mangfoldige som beboersammensætningen. Nogle beboere vil gerne have en prydhave med
blomster, andre en have hvor der er plads til at spise,
grille og være sociale. Nogle børnefamilier ønsker små
bede, som børene kan plante blomster, ærter og radiser i,
og andre ønsker at dyrke tomater, krydderurter og andre
afgrøder.
Så udfordringen i en fælles opgangshave er ikke kun,
hvornår og hvem der skal ordne have, men hvordan vi
sammen får lavet en plan over haven, der tilfredsstiller
alle beboernes forskellige ønsker og behov.
Beboerne i denne opgang havde så mange forslag og
idéer, at vi blev enige om at mødes igen for at prioritere

Haverum bruges til udvikling af fællesskaber

og lægge en slagplan for det videre arbejde med den
fælles opgangshave.
Vi blev også enige om at bruge haven som et lille pilotprojekt. Så vi tager løbende billeder og videregiver den
viden og alle de erfaringer, som vi erhverver os inden for
det næste år, til de andre opgange, som ønsker at komme i
gang med deres fælles have.
De nære fællesskaber er et af fokus-områderne i Hedemarkens del af helhedsplanen.

En gamblers bodsgang
På biblioteket var der loungestemning og omkring 20
beboere havde denne aften valgt at komme forbi og
høre den meget personlige beretning fra Rune Engstrøm.
Rune Engstrøm fortalte sin egen livshistorie – råt for
usødet. Efter 20 års fangeskab i ludomaniens bitre vold,
er Rune Engstrøm blevet fri. Så fri at nu han kan dele sin
historie. Rune er ikke en rutineret foredragsholder, men
det gjorde kun foredraget meget mere personligt og autentisk. Sidst på aftenen var der tid til spørgsmål, og Rune
svarede meget ærligt og åbent på de mange spørgsmål fra
publikum.

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

Bydelsfesten – bag kulissen
Den bedste fest er den, man selv deltager i! Da Kanalgaden lørdag
d. 31. august igen var fyldt til randen med mennesker, var det
mange menneskers engagement, som gjorde det muligt.
Når der holdes bydelsfest, hvor mellem 500 – 1.500 mennesker kommer forbi, er der mange ting, som skal ordnes: 40 loppeboder skal på
plads, der skal trækkes strøm, sættes pavilloner op, slæbes borde og
bænke, for bare at nævne nogle af de praktiske ting. Alle besøgende og
frivillige skal også have noget at spise og drikke: Der skal sættes fadølsanlæg op, sælges madtærter, sandwich, tyrkiske specialiteter, popcorn,
slik, kaffe og kage. Det hele kan lade sig gøre, når man samarbejder.
28 frivillige beboere, 8 lommepengedrenge, Agendacentret, en beboerrådgiver, en ejendomsfunktionær og tre medarbejdere fra Albertslund
Boligsociale Center samarbejdede på højt niveau og fik det hele til at
gå op i en højere enhed. Teamet blev endda testet af to store regnbyger
på dagen, men også det blev klaret i stiv arm og med et smil på læben.
Da der skulle ryddes op, gik der en time – derefter kunne ingen se, at
der havde været fest i Kanalgaden!
En planlægningsgruppe har siden april været i gang med forberedelserne, og de sidste uger op til festen var mange mennesker engageret med alle de praktiske opgaver. Der er blevet handlet, flyttet
borde og stole, og fredagen inden festen blev der bagt madtærter,
hjemmelavet sandwichbrød og kager i Café 72.
Bydelsfesten er en god tradition, som binder noget af byen meget fint
sammen. Mange beboere har været med til at gennemføre arrangementet før i forskellige former, og det betyder, at der er en masse
god erfaring, man kan trække på. Efter festen blev der holdt evalueringsmøde, og alle var enige om, at dagen have være en stor succes med
god stemning – både bagved og foran kulissen. Alle er klar til bydelsfesten næste år.

Frivillige stod for forplejningen ved bydelsfest

„Det er rigtig sjovt at være med til.
Der var en super stemning hele dagen. Vi havde et rigtig godt team inde
i caféen, og jeg er virkelig imponeret
over de mange beboere, som har lagt
en masse kræfter i dagen.”
Birthe Lauridsen,
formand for AB-Etagehusene

Stor efterspørgsel på hjemmebagt kringle i Café 72
Duften af hjemmebag spreder sig i Kanalgaden, når
to kvinder fra Kanalens Kvarter en gang om måneden
holder åben café med lækkert hjemmebag.
Kvinderne hedder Birgit og Kirsten, og deres hjemmelavede lagkage og kringle er allerede berømt blandt mange
beboere.
En gang om måneden mødes folk til hygge, hjemmebagte
boller, kage og kaffe i beboercaféen Café 72. Man kan
snakke lidt med sine naboer, læse et blad og nyde duften
fra nybagte kager, som kan købes ganske billigt.
I august holdt Kanalens malergruppe fernisering i

N yt fra K anal ens Kvar ter

forbindelse med en caféeftermiddag. Flere af billederne
hænger stadigvæk i caféen til glæde for de besøgende.
Den månedlige café er et arrangement, som på under et år
er blevet en ny tradition, som mange beboere i Kanalens
Kvarter ser frem til, og som drives forbilledligt af de to
kvinder, som har godt tag på både bagværk og mennesker.
Helhedsplanen har bl.a. fokus på at styrke det sociale liv
og naboskabet gennem de nye fælles lokaler i Kanalens
Kvarter.

