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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

Ansøgning er indsendt til LBF
En ansøgning om prækvalifikation til boligsocial støtte 2017-20 er godkendt af Kommunalbestyrelsen og boligselskabernes bestyrelser
og er indsendt til Landsbyggefondens (LBF).
Visionsgruppen har besluttet at søge til indsatser,
der har at gøre med trivsel og tryghed, tidlig
indsats og forebyggelse samt uddannelse og
beskæftigelse. Ansøgningen er lavet på baggrund
af møder med afdelingsbestyrelserne og med
nuværende og nye samarbejdspartnere i kommunen. Der forventes svar fra LBF i februar. Bliver
boligafdelingerne prækvalificeret, fortsætter
dialogen om, hvordan indsatsen skal tilrettelægges i en helhedsplan, som skal sendes til LBF i
starten af juli 2016.
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Nyt samarbejde
ABC har indgået en aftale med
Red Barnet Ungdom om ‘Barnets Ven’,
som er et projekt for børn, der har brug for
en stabil ven og en positiv rollemodel.

Ny studentermedhjælper
Line Maryam Aoussar læser på RUC og
har i efteråret været kommunikationspraktikant hos ABC. I det nye år fortsætter hun som studentermedhjælper.

Inspiration til det bæredygtige boligområde
Hvorfor smide ud, hvad man kan dele, genbruge eller
spise? Den boligsociale studietur satte i år fokus på
fællesskaber og bæredygtighed.
Hvordan affald kan blive til ressource er et spørgsmål,
der i øjeblikket optager bestyrelserne ekstra på grund af
de nye affaldsordninger. Og der er mange gode grunde
til at mindske mængden af affald: Man kan spare penge,
skabe noget nyt, skåne miljøet og styrke sammenholdet i
sit boligområde.
Det brugte 23 beboerdemokrater og frivillige fra fællesspisninger, byttebørs, cykelværksted m.v. en eftermiddag
og aften på at hente inspiration til.

Allerede i bussen var BL inviteret til at præsentere den
netop lancerede nabobørsen.dk; En platform, der har til
formål at fremme låneøkonomi, altså at man deler boremaskine, avis, klapstole og andet med naboerne.
Herefter var første stop Kofoeds Skole, hvor deltagerne
hørte om tankerne bag ReDesign – et værksted, hvor tekstiler syes om til tasker, opbevaringsløsninger og alverdens andre kreative ting. Her fik vi også lejlighed til at se
skolens byhave og høre om tilgangen til stedets elever.
Endelig aflagde vi et besøg i Rub & Stub, der er et notfor-profit spisehus og en del af Dansk Flygtningehjælp.
Her hørte vi om Rub & Stubs socialøkonomiske forretningsplan, samarbejdet med
frivillige og om anvendelse af
overskudsvarer.
Endelig smagte vi dagens
menu, tilberedt af de varer,
spisehuset havde fået doneret
den pågældende dag. En
yderst lærerig dag, hvor der
også blev netværket på tværs
af boligafdelinger.

Studieturen for de aktive beboere
gik bl.a. til Kofoeds Skole på Amager.

N y t fra omr ådesekr etar ia tet
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Kontakt Lam på lct@bo-vest.dk, tlf. 60354637

Unge: Vi vil virkelig gerne det her
Det er tirsdag aften. Forventningsfulde unge strømmer til Bloklands fælleshus. Her mødes de hver uge
med deres frivillige venturepiloter for at udvikle deres virksomhed, som nu har fået et CVR-nummer.

Scan eller klik på qrkoderne for at se videointerviews med fire af de
vordende iværksættere,
inden de tog afsted på
camp’en.
På venturecampen udviklede drengene
deres forretningsidé. Foto: Tine Harden.

”Jeg kan se på mine venner, at de tager sig sammen, når
de kommer her”, fortæller Suleman, der er 15 år og bor i
Blokland. ”Vi vil virkelig gerne det her. Vi vil gerne vise,
at vi unge drenge også dur til noget, tilføjer Ibrahim på 16
år. Han deltager også i MIND YOUR OWN BUSINESS,
der er Dansk Flygtningehjælps mikrovirksomheds-projekt
og er støttet af TrygFonden.
Og drengene får virkelig indblik i en hel ny verden og et
nyt ordforråd. Lørdag den 21. november var der kick-off
på syv nye mikrovirksomhedsforløb, hvoraf Albertslund
er det ene. Over 100 drenge fra boligområder i hele Danmark var til forretningsudvikling hos The Boston Consulting Group i København.

Her fik drengene en lang og hektisk dag, hvor de – i
samarbejde med deres hold af frivillige venturepiloter og
den tilknyttede mentorvirksomhed COOP – skulle blive
enige om og præsentere deres nye forretningsplan.
Dagens program varede fra kl. 10 om formiddagen til kl.
20 om aftenen. Koncentration og tålmodighed blev sat
på prøve. Men drengene kæmpede til det sidste og fik
præsenteret deres virksomhed foran ca. 80 mennesker:
Virksomheden NGU (for Never Give Up) skal arrangere
en sportsdag for alle aldersgrupper i Albertslund i maj
2016 og ved den lejlighed sælge sportstøj af egen produktion og med eget logo. ”Det er det, jeg glæder mig allermest til”, fortæller Suleman, ”at se slutresultatet af det her”.

Netværk skal øge tryghed og hjælpe unge
En gang om måneden mødes børne- og unge medarbejder Lam med skolernes SSP-lærere, vagtchefen i
Albertslund Kommune Villy Frandsen og Den Kriminalpræventive Enhed for at udveksle idéer og i samarbejde øge tryghed og trivsel.
”Samtidig håber vi på, at vi gennem netværket kan hjælpe
flere unge med at få et fritidsjob, gennemføre en uddan-

N y t fra bør n o g unge

nelse eller melde sig ind i en forening”, fortæller Lam.
Formålet med at sætte netværket i faste rammer er at have
en struktur, som kan benyttes forebyggende og proaktivt,
når der opstår udfordringer i forskellige dele af byen.

Kontakt Rikke på rso@bo-vest.dk, tlf. 60354634
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Foreningsguiderne spirer i Nord
Børn der går til fodbold, håndbold, spejder eller en anden foreningsdrevet aktivitet, får indsigt i en
væsentlig del af det danske samfund. Det fremmer chancerne for klare sig godt i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derfor satser Albertslund Nord op ‘Foreningsguiderne’.
”At deltage i en foreningsaktivitet giver børnene stimuli
og et løft fremad, og der kan kun komme noget godt ud
af, at børn mødes på tværs af lokalsamfundet”, udtaler
socialrådgiverstuderende Shiva Mothari, der siden august
har arbejdet på at starte Foreningsguider op i Albertslund.
Konceptet, der er udviklet af Københavns Kommune og
Dansk Flygtningehjælp, går ud på, at frivillige voksne
skaber kontakt med børn og hjælper dem i gang med en
fritidsaktivitet. Det kan indebære at finde ud af, hvilke
tilbud der er interessante for barnet, at hjælpe med det
praktiske med indmeldelsen i en forening og at ledsage
barnet frem og tilbage, hvis der er behov for det.
Foreningsguiderne arbejder kun med børn, hvis forældre
har givet en skriftlig tilladelse. Så væsentlige opgave er at
komme i dialog med forældrene og at afklare muligheder
for støtte til medlemskontingenter, hvis det er det, der
forhindrer barnets deltagelse i foreningslivet.
Shiva har opsøgt relevante samarbejdspartnere såsom
sundhedsplejen, SSP-lærerne og de kommunale klubtilbud. De bekræfter alle, at der er et behov for Foreningsguiderne. Shiva har afholdt åbent hus, hængt løbesedler
op og har benyttet boligområdets aktiviteter som afsæt til
at komme i kontakt med målgruppen. Hendes erfaring er

Fakta om

børn og unge i Nord
Naboskabsundersøgelsen, der blev gennemført i Nord i 2012 viste, at
• De 12-18 årige har færre kontakter uden
for boligområdet, end det gør sig gæl
dende i gennemsnittet af lignende boligområder.
• 29 % af de 6-11 årige og 35 % af de 1215 årige går ikke til noget efter skoletid.
• 63 % af de 16-18 årige er ikke medlem
af en forening eller klub uden for boligområdet.

N yt fra A l b er tsl und Nor d

På markedsdagen i september benyttede
Shiva ansigtsmaling som en måde at komme i
kontakt med områdets børn og forældre.

dog, at det er vanskeligt at nå målgruppen, og at relationsarbejde tager tid. Foreningsguidernes fremtid afhænger
derfor i høj grad af samarbejdet med de fagpersoner, der
er i kontakt med familierne i en anden sammenhæng og
kan se, at det vil gavne barnet.
En del af forberedelserne har også været at undersøge
kommunens støttemuligheder, at kortlægge, hvilke
foreninger og fritidstilbud der findes i nærheden, og at
finde på alternative forslag til børnene, når ikke det er
muligt at opfylde deres umiddelbare ønske.

Praktikant fortsætter som frivillig
Shiva Motahari læser til international og interkulturel socialrådgiver på METROPOL. Hun har i
efterår-semesteret været i praktik
hos aktivitetskoordinator Rikke
Stougaard i Albertsund Nord. Her
har hun gjort det forberedende
arbejde til etablering af ’Foreningsguiderne’ i Albertslund. Shiva
fortsætter i det nye år arbejdet med
Foreningsguiderne som frivillig.

Kontakt Mette på mdc@bo-vest.dk, tlf. 60354672
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Julefest blev startskud på samarbejde med nabo-boligområde
Styregruppen vil gerne øge samarbejdet med Bloklands nabo-boligafdelinger for at styrke sammenholdet
og den gensidige forståelse i bydelen. Op til jul resulterede det i, at beboere fra Blokland og Solhusene arrangerede og gennemførte en julefest i Bloklands Fælleshus med støtte fra aktivitetskoordinatoren.
Dagen, der bød beboerne fra begge områder til julehygge og -godter, blev en stor
succes. Mens der blev spist æbleskiver og
drukket gløgg, spredte der sig en stemning af fordybelse, og der blev klippet
og klistret julepynt – af både børn og
voksne. Børnene deltog i forskellige lege
og konkurrencer og fik godteposer af
Julemanden, der kiggede forbi. Der blev
skabt nye venskaber mellem børnene, og
der blev indgået legeaftaler og udvekslet
telefonnumre mellem de voksne.
Eftermiddagen sluttede med, at det nylavede julepynt blev hængt på juletræet.
Herefter blev der sunget julesange og
danset om juletræet.

Børn fra Blokland og Solhusene
mødte julemanden i Fælleshuset.

Blokland sætter alle ressourcer i spil
Siden daginstitutionen i Blokland lukkede for nogle år siden, har 413 m2 stået gabende tomme
og samlet støv, mens de venter på et liv efter renoveringen. Nu skal lokalerne bringes i spil.
De tomme lokaler er en overset ressource med mange udviklingsmuligheder. Derfor blev der på sidste arbejdssekretariatsmøde idéudviklet på, hvordan de kan tilføre boligområdet energi og udvikling, mens vi venter. Idéen om at starte
et kreativt arbejdskollektiv i lokalerne blev hurtigt en favorit. Kreative mennesker i Københavnsområdet står over for
den udfordring, at de lokaler, de kan leje til værksteder, er både dyre og små. Den nedlagte børnehave fremstår slidt og
rå, men giver en masse muligheder for kreativ udfoldelse. Derfor er vi gået i gang med at undersøge mulighederne og
eftersøge kunstnere, forfattere, arkitekter, socialøkonomiske virksomheder eller andre kreative mennesker, der mangler et sted at arbejde og samtidig vil bidrage til Bloklands udvikling f.eks. ved workshops, foredrag, udstillinger og
udsmykning.

Nu kan beboerne træne i BlokFit
Lørdag d. 5. december blev dørene slået op til BlokFit, der
indeholder løbebånd, motionscykler og en multimaskine.

Lam demonstrerede korrekt brug af
maskinerne ved åbningen af BlokFit.

N yt fra Blokl and

Der er allerede en livlig aktivitet i motionslokalet, og BlokFit
bliver brugt af et bredt udsnit af beboerne. Efter længere tids
efterspørgsel på et lokal mulighed for træning, godkendte sidste
beboermøde bestyrelsens forslag om at etablere motionsrum i
det gamle beboerlokale. Der er et hold af
frivillige tilknyttet, og for 50 kr. om måneden
kan beboerne få egen nøglebrik til lokalet.
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Kontakt Lone på lka@bo-vest.dk, tlf. 60354671

Fejring bringer frivillige sammen
41 frivillige blev i november forkælet ved en frivilligfejring. Inviteret var de beboere, som hver eneste uge
arbejder for deres lokalområde. Fejringen er en del af ABC’s målsætning om at styrke aktivt medborgerskab.
Da de frivillige denne aften skulle holde fri, kom der
tre smukke unge mænd i hvide skjorter og servicerede,
hvilket udløste både ros og klapsalver.

gæsterne. For selv om de havde fri, kunne de slet ikke
lade være med at hjælpe.

Aftenen bød på en sjov fortælling
leveret af fortæller Anette Skov fra
det lokale bibliotek. Der var taler og
konkurrencer. En skøn og underholdende duo spillede musik, der hurtigt
fik gang i dansegulvet.
Højdepunktet var, da alle hver især
rejste sig op og fortalte, hvad de
arbejder med og hvorfor. Med alle de
faste frivillige samlet på ét sted, blev
det tydeliggjort, hvor stærkt et fundament Hedemarken hviler på.

De frivillige blev denne aften vartet
op af tre lokale unge mænd.

Da der skulle ryddes op, blev flere af

Æblemost som samlingspunkt
Hvor meget kan man nå at tale sammen, når man sidder omkring et bord og skærer æbler i fire timer?
Ganske meget! Det er blevet en tradition i Hedemarken
at samle og dele overskudsfrugt i efteråret. I år mødtes 28
deltagere en lørdag i oktober. Udover beboere fra Hedemarken var der bl.a. også deltagere fra ejerboligerne i
Bofællesskabet Langeeng, der er Hedemarkens nabo. De
delte sig i hold: Nogen cyklede ét sted hen, andre kørte i
bil til et andet sted. Da der ikke var så mange haveejere,
der havde meldt sig i år, blev der i stedet samlet æbler på
offentlige steder i kommunen.

Tilbage i Byhaven blev æblerne vasket, og så gik deltagerne ellers i gang med at lave saft. Både børn og
voksne hjalp med at skære æblerne ud i både og presse
dem på den manuelle moster. I løbet af dagen kom andre
beboere forbi for at se, hvad der skete i Byhaven, og de
blev budt på smagsprøver og varme æbler med marcipanfyld. Om eftermiddagen tog deltagerne den friske most
med sig hjem på medbragte flasker.

Juleaften i Hedemarken
I en af opgangene i Hedemarken sker der noget helt særligt. Ikke nok med, at alle hjælpes ad med den
fælles opgangshave, nu har tre af opgangens beboere også tilbudt deres hjælp til at afholde juleaften.
Aftenens målgruppe er beboere, der af forskellige årsager
mangler nogen at holde jul sammen med. Otte mænd og
ni kvinder har tilmeldt sig. Der er ikke tilmeldt nogen
børn. Aftenens fire frivillige står for oppyntning, julemad
og mandelgaver. Det bliver en juleaften, hvor alle de
dejlige juletraditioner holdes i hævd.
Denne juleaften afholdes i et af boligafdelingens selskabslokaler. Da både den nye Kvickly i Albertslund

N y t fra Hedemar ken

Centeret og den boligsociale styregruppe støtter arrangementet, skal beboerne kun betale 50 kr. Så alle kan være
med uanset økonomi.
“Alle, der har ringet og tilmeldt sig. har været utrolig
taknemmelige og glade for tilbuddet.
Nu skal de ikke sidde alene juleaften”,
fortæller Lone Kaas.
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Kontakt Jeppe på jjj@bo-vest.dk, tlf. 60354635

Gårdene taler deres eget sprog
Man kunne tro, at gårdene inde i O-blokkene var
gået i hi for vinteren.
Men det er de slet ikke.
Aktive beboere, der har
bygget, malet, sået og
plantet i sommerens løb,
er stadig optagede af,
hvordan fællesarealerne
kan danne en god ramme
om naboskabet.
Der er masser af julelys
og juletræer at spotte i de
vintermørke gårde. Og beboerne er travlt beskæftiget
med alt det væsen, der rører
sig i Kanalens Kvarter. En
dag i november kan man
gennem de store oplyste
ruder i Café72 se en gruppe mennesker udveksle historier,
erfaringer og gode minder fra året, der næsten er gået. De
brænder for fællesskabet i gårdmiljøerne og er mødtes til
en temaaften, hvor gårdenes fællesskab og kommunikation er i fokus. ABC’s kommunikationspraktikant Line
Aoussar holder et inspirerende oplæg om, hvordan det er
muligt at signalere liv og åbenhed og samtidig invitere
til fællesskab og aktivitet. Gårdudvalgene – som egentlig
snarere burde kaldes gårdfælleskaber – får noget nyt at
tænke over, samtidig med at erfaringerne fra et år med
plantekasser og fornyelse i gårdene bliver delt. På den
måde er det beboerdrevne i at bygge plantekasser og den

Temadagen for gårdudvalgene
blev afholdt i Café72. Her fortæller
Line om tegn i uderummene.

overordnede fornyelse kommet tættere på hinanden.
En af de vigtigste pointer fra temaaftenen er, at fysiske
tegn og faciliteter skaber rammen om fællesskaberne og
altså derfor er vigtige. Samtidig kan alle beboere og gårdfællesskaber tage ansvar for at kommunikere positivt med
hinanden og invitere ind i fællesskabet. Udearealernes
’sprog’ bliver også testet, da udvalgene bliver bedt om
at bygge visionen for deres gårde på en alternativ måde
– uden at tale. Selv om der her ikke snakkes, kommunikeres der livligt den aften i Café72.

Banko på egne ben, men med flere skuldre
De beboerdrevne aktiviteter egner sig godt til at komme i kontakt med forskellige beboergrupper,
til at forebygge ensomhed og til at fremme tryghed. En af udfordringerne for styregrupperne er at
understøtte det aktive medborgerskab på en måde, så det på sigt ikke afhængiger af ABC’s støtte.
Kanalen har en række frivillige, som brænder for at skabe
aktiviteter for alle i kvarteret. Karin Bodal er en af dem,
men hun har i lang tid båret banko-aktiviteten på sine
skuldrer alene. ABC har hidtil støttet Karin i hendes arbejde med at lave en god aktivitet, der kan skabe netværk,
nye bekendtskaber og trivsel i boligområdet.
Nu har Karin fået en ny støtte at lave frivilligt arbejde
sammen med. Hun kan i det nye år præsentere en ny
regnskabsansvarlig: Elin Olsen er pensioneret revisor og
med i VA’s afdelingsbestyrelse, samtidig er hun en ivrig

N yt fra K anal ens Kvar ter

bankospiller. Fremover er hun også med som frivillig i
aktiviteten.
At have et stærkt hold af frivillige bag en aktivitet er
vigtigt for at sikre kontinuitet og arbejdsglæde for de
frivillige. Det tager tid at opbygge et bæredygtigt frivilligmiljø. Men flere og flere initiativer kører med minimal
administrativ støtte, hvilket også Café72
og syng-sammen-aftener er
gode eksempler på.

