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Denne gang kan du læse om:
Nyt fra områdesekretariatet
- At skabe noget sammen...
- En vinter i områdesekretariatet
Nyt fra børn og unge
- Unge hjælper andre unge på vej
- Da Byrakay fik læreplads
- Lokale kræfter samlet om stort fodboldstævne
Nyt fra Albertslund Nord
- Samler cykler og spreder glæde
- Walkathon med flere gode formål
Nyt fra Blokland
- Fælles tag over hovedet
- Ny koordinator
Nyt fra Hedemarken
- Frugten blev delt i Byhaven
- Den demokratiske vej til en fodboldbane
Nyt fra Kanalens Kvarter
- Frivillige på skoleskemaet
- Tilflyttere er velkomne
- Gårdarbejde inspirerer
- Godt nytår til Kanalens ildsjæle

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 sekretariatet på abc@bo-vest.dk

At skabe noget sammen...
Det er ikke uden udfordringer, når kommuner, boligforeninger og beboere med hver deres dagsorden skal
finde fælles fodslag. Midtvejskonferencen viste gode
eksempler på, at det er lykkedes på Vestegnen.
Hvad skal der ske med det, som beboere, boligafdelinger
og kommune skaber sammen i en social helhedsplan?
Skal samskabelsen fortsætte efter helhedsplanen? Skal
vi forankre, afvikle, udvikle? Hvad har vi lært, og hvad
kan vi lære af hinanden? Det var der fokus på, da Hedemarken lagde hus til en konference, der samlede kommunalbestyrelser, beboerdemokrater, ansatte og andre
aktører fra Albertslund, Brøndby Strand og Greve Nord.
De tre helhedsplaner var nået halvvejs, og derfor var det
tid til at standse op og tænke over fremtiden.
”Vi skal tage ansvar for byen i fællesskab, vi skal lære af
hinanden, og det håber jeg, vi kan give hinanden hånden på, at vi bliver ved med i rigtigt mange år,” sagde
borgmester Steen Christiansen i sin tale.
Aftenen stod også på workshops om samarbejde og visioner. I én workshop sad deltagerne i dæmpet belysning
rundt om et lejrbål og hørte fortællinger om forankring af

Forskellige mål, skal spille sammen. Det var
budskabet fra MindLab på Midtvejskonferencen. Qrkoderne viser vej til digitale fortællinger om konferencen.

boligsociale projekter. Her kunne man bl.a.
høre eventyret om, hvordan boligselskaber
og boligafdelinger i Rødovre har valgt at
fortsætte samarbejdet, da der ikke længere var
penge fra Landsbyggefonden til deres helhedsplan. ”Når vi gør noget sammen, bliver
det bare stærkere og mere effektfuldt,” var
budskabet.

En vinter i områdesekretariatet
Sekretariatets opgaver spænder vidt. Vinterhalvåret
har budt på alt lige fra mødekoordinering og fundraising til personaleudvikling og nye samarbejder.

medarbejdere, at der hver måned afholdes en statussamtale med hver enkelt projektansatte, og at der hver 14.
dag er et fælles personalemøde, hvor der deles viden.

Sekretariatet afvikler møder for Visionsgruppen og Formandsgruppen. Her har drøftelserne det sidste halve år i
høj grad handlet om, hvor det boligsociale skal hen efter
2016. Sekretariatet har også deltaget i Bloklands styregruppe og Børn- og Unge-styreruppens møder.

Sekretarietet har faciliteret ansættelsesprocessen for
styregrupperne i Blokland og Kanalen, der begge skulle
bruge en ny medarbejder. Der er over vinteren også
blevet brugt tid på en proces omkring opdatering af
funktionsbeskrivelser. Og så har sekretariatet afviklet en
studietur til Vejle, hvor medarbejderne fik inpiration til
bl.a. innovation, socialøkonomiske virksomheder, brugerinvolvering, nye mødeformer og samskabelse.

Vi har støttet frivillige bl.a. med fundrasing og formidling. Sekretariatet har også sat et samarbejde i stand mellem Herstedlund Skole og to frivillige initiativer i Kanalens Kvarter. Desuden har vi bidraget til kommunens
initiativer ’fællesskabsagenter’, ‘tid til ældre’ og ‘frivillignetværk på tværs’. Og så er der gjort de indlendende
forberedelser til Mind Your Own Business, et mirkrovirksomheds-forløb, der løber af stablen i efteråret.
Sekretariatet har også personaleledelsen af ansatte i projekterne. Det betyder, at der løbende gives support til

N y t fra omr ådesekr etar ia tet

Endelig er de mørke vinterdage gået med udarbejdelse af
målopfyldelsesskemaer og milepælsplaner, der er afrapporteret til Landsbyggefonden, opsætning af måneds-kalendre, regnkabsaflæggelse og andre sysler.

Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637
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Unge hjælper andre unge på vej
Karim og Ibrahim vil gerne hjælpe andre med
at komme i gang med job eller uddannelse. Det
gør de nu hver tirsdag i Blokland.
De to initiativtagere er midt i 20’erne og er selv
opvokset i Albertslund. De har fuldtidsarbejde i
henholdsvis Telenor og i et transportfirma. De ved,
hvor vigtigt det er, at de unge i god tid går i gang
med at lægge en plan for deres fremtid. De har
derfor spurgt børne- og ungemedarbejder, Lam Cai
Truong, til råds om, hvordan de kan være med til
at støtte andre unge i deres valg af uddannelse eller
deres ønske om et fritidsjob.

Børne- og unge-medarbejder
Lam Cai Truong har i 2015
fokus på Blokland.
Det har ført til, at Karim og
Ibrahim nu laver frivilligt
arbejde i fælleshuset.

Bestyrelsen i Blokland har stillet værkstedet i det
nye fælleshus til rådighed til formålet hver tirsdag
fra kl. 17-20. Og den frivillige job- og uddannelsesrådgivning er allerede velbesøgt.

Da Byrakay fik en læreplads
Netværk og samarbejde førte til en
god start på arbejdslivet for 20-årige
Byrakay.
Indtil for nylig gik Byrakay fra
Hedemarken og lavede ingenting. En dag kontaktede han
Gadeteamet og ABC’s børneog unge-medarbejder for at få
en snak om fremtiden. Det
gav ham lyst til at prøve at
blive ejendomsfunktionær.
Med Gadeteamets og Lams
netværk til jobcentret og de forskellige driftskontorer i boligområderne, lykkedes det snart at finde
en vej ind. Driftslederen i Galgebakken var villig til at tilbyde
Byrakay et arbejde.
Efter tre måneder i praktik har
Byrakay nu valgt at starte en ejendomsteknisk uddannelse på teknisk skole i
Glostrup. Og lærepladsen har han fået
på et ejendomskontor i VA.

N y t fra bør n o g unge

stort

Lokale kræfter samlet om
fodboldstævne
De gik og drømte om at afholde et stort fodboldstævne på Albertslund Stadion - en gruppe unge
i alderen 16-22 år, heriblandt de streetagents,
der blev uddannet sidste sommer.
Den 29. marts blev stævnet til virkelighed, da over
80 deltagere fra seks forskellige årgange mødtes
på stadion. ONE WORLD kaldte de stævnet. Og
forud gik henvendelser til stadions ledelse, sponsoraftale med Intersport i Glostrup og ikke mindst
et samarbejde på tværs af de lokale fodboldklubber, AIF og BS72, og de kommunale klubber.
”De frivillige ydede en kæmpe indsats før, under
og efter arrangementet og gav deltagerne en god
start på påskeferien. Også en del forældre kom på
banen og gav en hånd med, når der var brug for
det. At afvikle så stort et arrangement på neutral
grund var en god samarbejdsøvelse for alle parter”,
fortæller Lam Truong, der hjalp de unge med at
føre drømmen ud i livet.

Kontakt Rikke på rso@bo-vest.dk, tlf. 60354634
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Samler cykler og spreder glæde
Med foråret er der kommet godt gang i det nye cykelværksted i Damgården. Værkstedets vigtigste ressource er
Gorm, der som frivillig tre dage om ugen hjælper naboer og forbipasserende skolebørn med at lappe og reparere deres cykler.
Gorm måtte som 61-årig lade sig førtidspensionere efter
flere fejlslagne knæoperationer. Men det gode humør og
lysten til at arbejde har han stadig. Så værkstedet er hurtigt blevet populært, og serviceniveauet er da også højt.
Gorm kan sågar tilbyde en lånecykel.
”En af de gode ting ved tjansen i cykelværkstedet er kontakten med folk. Jeg snakker med alle – ung som gammel. Alle kender mig. I weekenden kommer ungerne og
spørger, om jeg lige kan reparere det ene eller det andet”,
fortæller Gorm.
Han er ikke uddannet cykelsmed, men han har hænderne
skruet rigtigt på. Og han kan både lide selv at lære nye
ting og at lære fra sig. Så hver fredag tager han imod 3-4
drenge, som hjælper med at reparere cykler for at tjene
timer ind i det lommepenge-projekt, de er med i.
Gorms frivillige arbejde skaber værdi
for både ham selv og hans boligområde.

Cykelværkstedet blev etableret sidste år med støtte fra
Miljøministeriets pulje for ”Grønne ildsjæle”

Walkathon med flere gode formål
Ikke nok med at aktive beboere i Albertslund Nord
dyrker stavgang for at holde sig selv friske og sunde.
De er også interesseret i at gøre en forskel for andre.
Derfor inviterede de i november til en walkathon.
En walkathon er et arrangement, hvor deltagerne går for
et godt formål. I Nord var den første walkathon dedikeret til Kræftens Bekæmpelse. Hele boligområdet og alle
de omkringliggende foreninger var inviteret til at gå en
hyggelig efterårstur og samtidig samle ind til det gode
formål.
Stavgang handler nemlig ikke kun om at gå med stave.
Det handler lige så meget om fællesskabet. Derfor blev
walkathonen også afsluttet med en god portion hjemmelavet og varm suppe og masser af snak og hygge. De
normale stavgangstirsdage byder ikke på lige så god
forplejning, men der er altid kaffe og kage.
Stavgang er en aktivitet, der for nyligt havde 10 års

N yt fra A l b er tsl und Nor d

jubilæum. Det kan man også mærke på deltagerne. Det er
en velkørende aktivitet. Men med tiden er der blevet flere,
som kommer til kaffen i stedet for at gå. Stavgængerne
ønskede derfor med walkathonen at åbne op for nye gangere, og styregruppen støttede initiativet til udvikling.
Historien om stavgang er en rigtig god historie og et godt
eksempel på forankring. For 10 år siden startede stavgang
med et opslag, en række interesserede og en instruktør.
Siden er flere af deltagerne selv blevet instruktører, og
aktiviteten drives af aktive beboere. De ugentlige gåture
forbedrer deltagernes helbred, men endnu vigtigere, så er
de med til at styrke fællesskabet i boligområdet. Det er
nemlig en meget synlig gruppe, når der kommer en flok
stavgængere med stave og reflekser gående igennem boligområdet, mens de hilser på alle dem, de passerer.

Kontakt Mette på mdc@bo-vest.dk, tlf. 60354672
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Fælles tag over hovedet
Der var fuldt hus,
og borgmester Steen
Christiansen holdt tale, da
afdelingen den 14. januar
kunne vise det nye hus frem
for beboere, naboer og samarbejdspartnere.

Nu står det der! Det nye flotte fælleshus i Blokland. Og det har allerede fået
beboernes engagement til at stige og deltagelsen i beboermødet til at vokse.
”Det er ikke løgn at sige, at huset har gjort en forskel” fortæller en tilfreds
Gertrud Gelting fra afdelingsbestyrelsen. ”Der var større fremmøde til vores
regnskabsbeboermøde, end der har været i lang tid. Og ting, vi længe har talt
om, at man også kunne prøve, får vi nu pludselig bare ført ud i livet. Der bliver
kun talt godt om vores hus, og sådan et hus forpligter. Så vi har for længst taget
det i brug til fællesspisning, pc-café og andre fælles aktiviteter. Allerede første
gang vi havde filmaften, var der to nye frivillige, der meldte sig til at arrangere
flere filmaftener”.
Bestyrelsen har i den grad haft øje for de boligsociale muligheder og har ikke
overlad noget til tilfældighederne! Husets udformning og placering er nøje gennemtænkt og skabt med det formål at samle bebyggelsen og skabe synlighed
om det fælles liv i Blokland. Og det har allerede vist sit værd. ”Jeg er så glad
for, at vi holdt fast i, at huset skulle ligge mellem blokkene og ikke i et eller
andet hjørne af parkeringspladsen, siger Gertrud. Formand for bestyrelsen Qasir
Mirza tilføjer, at det åbne, lyse og meget synlige hus gør det mere attraktivt for
de mange ældre, der bor i de små blokke, at komme ud og være med i f.eks.
fællesspisningen, end før hvor alle aktiviteter foregik i et mørkt, smalt lokale for
enden af den lange blok.
Huset er indrettet, så det kan rumme flere funktioner samtidig og på den måde
blive det nye omdrejningspunkt i Blokland. Den ene længe bruges som værksted til de forskellige beboerinitiativer. Og der er allerede stor efterspørgsel på
den anden, som lejes ud som selskabslokale. Både bestyrelsen og aktivitetskoordinatoren har kontor i det nye hus og kan dermed være med til at skabe synergi
mellem husets brugere. ”Huset har givet os ny gejst. Og jeg tror på, at den nye
ramme vil gøre vores boligsociale arbejde mere frugtbart i fremtiden, siger
Gertrud Gelting”.

N yt fra Blokl and

Ny koordinator
1. juni starter der en ny
aktivitetskoordinator i
Blokland: Mette Christiansen. Hun har en kandidatgrad i kultur og formidling, og har tidligere
arbejdet med kulturelle
arrangementer for børn,
unge og voksne på Kulturstationen Vanløse.
Samtidig har vi sagt farvel
til Anette Gregersen, der
siden 2008 har gjort en
stor indsats i ABC-regi.
Først som jobkonsulent og
siden som aktivitetskoordinator i Blokland.

Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671
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Frugten blev delt i Byhaven
Overskudsfrugt fra private haver og offentlige områder blev omsat til most og lækkerier.
Styregruppen og Medborgercentret efterlyste i efteråret
villaejere med mere frugt på træerne, end de kunne nå
at spise. Ved at donere deres æbler til andre, slap de for
at samle rådne æbler op fra græsplænen. Formålet var at
undgå madspild og at dele ressourcerne med de albertslundere, der ikke har adgang til frugttræer.
Deltagerne var udstyret med æbleplukkere og stiger. Efter
at have plukket over 100 kg frugt, blev høsten kørt på
trailere til Byhaven, hvor bålet var tændt, og en frivillig
stod klar med friskbagt æblekage, kaffe og the. Så begyndte arbejdet med at vaske og udskære æblerne, som blev
presset i en gammeldags moster. Deltagerne fik også sat
de lokale børn i sving. Efter en god dags arbejde og samvær kunne de fremmødte fylde deres medbragte flasker
med æblemost og tage æbler med hjem til frugtskålen.

Der blev slæbt mange kilo æbler væk fra
en have på Nyvej, hvor en venlig familie
havde meldt sig til at dele deres frugt.

Med arrangementet blev kendskabet og ejerskabet til
Byhaven udbredt. En gentagelse af succesen er allerede
kommet i kalenderen lørdag den 10. oktober 2015.

Den demokratiske vej til en fodboldbane
Når man er 13-14 år, kan det være svært at forstå, hvorfor man ikke bare kan få en kunstgræsbane. Men det
kan man måske også – hvis man arbejder for det. I hvert fald i Hedemarken.
”De har fået en kunstgræsbane i Nord. Det kunne vi også
godt tænke os.” Henvendelsen kom til aktivitets-koordinator Lone Kaas fra en gruppe større og mindre drenge.
”Sådan en kan jeg ikke give jer”, lød det skuffende svar.
Det blev starten på et forløb, hvor drengene fik indsigt
i beboerdemokratiet. Hvem betaler? Hvem bestemmer?
Hvad er en afdelingsbestyrelse? Og hvordan vælges den?
”Det er i første omgang afdelingsbestyrelsen, I skal
overbevise om, at det er en god idé”, sagde Lone. ”Og de
spiller jo ikke fodbold, så I må forklare dem, hvorfor den
nuværende bane ikke er god nok”. I en ansøgning fortalte
drengene om alle de meget sjovere ting, man kan gøre
på en kunstgræsbane uden at komme til skade. Og de
tilføjede, at de nuværende mål ikke er lige store, hvorfor
man ikke kan spille en retfærdig kamp. To drenge lavede
en film på fortælleværkstedet i efteråret. Andre stemte
dørklokker og fik samlet 144 underskrifter.
”Drengene ringede også på min dør, så vi havde talt
om, at jeg sidder i bestyrelsen”, fortæller formand René
Løfqvist. Siden ringede de og spurgte, om de måtte
komme til bestyrelsesmødet i februar. Der kom tre drenge
og fremlagde forslaget. Vi valgte at se stort på, at underskriftsindsamlingen ikke helt fulgte reglerne, for vi
syntes, det var et godt initiativ”.

N y t fra Hedemar ken

Drengene fik besked på at komme igen på næste møde.
I mellemtiden undersøgte bestyrelsen priser. ”Vi var
glade for den måde, drengene greb det an på, og vi var
enige om, at det var en god idé at få det ind i budget
2016. Vi forklarede dem, at det var for mange penge
til, at bestyrelsen ville træffe beslutningen alene, men
at vi gerne ville fremsætte forslaget på afdelingsmødet,
fortæller René.
Og sådan blev det. Et flertal af de fremmødte på afdelingsmødet stemte ja til forslaget. Udover udsigten til
en ny fodboldbane, fik drengene også en oplevelse af at
blive taget alvorligt, når de selv yder en indsats. De fik
viden om demokratiske processer. Og en tro på, at de har
indflydelse, hvis de vil have det. Og mens de venter på
kunstgræsset, har bestyrelsen sørget for, at der nu er to
lige store mål på den gamle bane.
Se Gökmen og Anils digitale fortælling om
Hedemarken og om ønsket om en kunstgræsbane. Klik på qr-koden eller scan den med din
smartphone.

Kontakt Jeppe på jjj@bo-vest.dk, tlf. 60354635
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Frivillige

på skoleskemaet

Skolereformen åbner nye muligheder for at inddrage
civilsamfundet og dermed boligområderne i undervisningen. På Herstedlund Skole og i Kanalens Kvarter
er man gået ind i et tæt samarbejde med åbent sind.
I efteråret blev der indgået et samarbejde mellem de fire
frivillige håndværkere i Modelværkstedet og Per, der er
lærer på skolens teknologi- og udviklings-hold. To dage
om ugen kommer elever til modelværkstedet i Kanalens
Kvarter, hvor de er godt i gang med at bygge deres egne
mekaniske gravkøer.
Siden er der også kommet et samarbejde i stand mellem
cykelentusiasten Niels og idrætslæreren Nikolaj. Den 70
årige Niels har i mange år været frivillig cykeltræner i
Kanalens Kvarter. Han ser det som en win win-situation,
hvis tilbuddet kan forankres på skolen. Så kan han nemlig
bruge sin energi på cyklerne og på at give de unge mennesker en god oplevelse, uden også at skulle stå for rekruttering af deltagere, forældrekontakt, forsikringer m.v.

Tilflyttere er velkomne
Styregruppen arbejder målrettet på at fastholde
tilflyttere til kvarteret.
Derfor er der blevet afholdt velkomstaften for nye beboere. En hyggelig aften med repræsentanter fra begge
bestyrelser, som svarede på spørgsmål og fortalte om
mulighederne i kvarteret. Styregruppen, dvs. afdelingsbestyrelserne og kommunen, er opmærksom på, at
fraflytningsprocenten fortsat er høj, og der vil derfor
blive arbejdet videre med at få nye beboere til at føle sig
velkomne, blive en del af fællesskabet og få lyst til at
blive boende i mange år.

Gårdarbejde inspirerer
En temaaften for gårdudvalgene gav de aktive beboere inspiration og mulighed for at mødes og udveksle idéer og erfaringer.
Guldkornene fra efterårets studietur om indretning af
uderum blev delt. Snakken gik lystigt. Og endnu engang
oplevede de frivillige at have gavn af at mødes i et større
forum, hvor de kan inspirere hinanden. Styregruppen har
i 2015 prioriteret at have særligt fokus på at fremme den
frivillige indsats for et godt miljø i de syv gårde.

N yt fra K anal ens Kvar ter

Niels giver de sidste instrukser,
og Nikolaj indstiller de sidste
cykelhjelme inden afgang.

Godt nytår
til Kanalens ildsjæle
Kanalen har rekord-mange frivillige, som har ydet en
stor og vigtig indsats igennem 2014. Det blev fejret ved
en nytårskur i januar, hvor de aktive beboere fik lidt
tilbage.
Denne aften var det Kanalens nye koordinator, Jeppe
Jensen, og Trine Sander fra ABC’s sekretariat, der servicerede kvarterets frivillige med en flot treretters middag
og noget godt at drikke.
Men selvom aftenen stod på ren forkælelse, så tjener
sådan en fest også mange andre formål. Forskellige frivilliggrupper mødes på tværs, og nye fællesskaber og idéer
opstår. Samtidig kunne de frivillige møde Jeppe, som er
ansat som vikar, mens Louise er på barselsorlov.

