Lundposten
sommer i lunden

Nr. 10 - juni 2020

I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du følge
med i livet i og omkring de høje bygninger på
Lundtoftegade, Nørrebro – her bor 1551 beboere
fordelt i 7 blokke og plejehjemmet Aftensol.
Beboerbladet husstandsomdeles normalt til alle
beboere den første uge i måneden
– undtagen i august og januar.
Udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.

Har du ris, ros, idéer eller gode historier til bladet?
Tøv ikke med at kontakte redaktør
Mia Leed Jensen for at få dit bidrag med i næste
nummer:
Mail: mialeedjensen@gmail.com
Tlf: 2861 1196
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Kreditering:
Diverse vectors hentet fra: www.freepik.com:
- Insekter, kampsport, boksehandske, cykelpumpe og
cykelhjul: macrovector
- Parade og maske: Freepik
- Fodbold: rocketpixel
- Opslagstavle: Kstudio

Denne sommer kan børn, unge og familier glæde sig til massevis af aktiviteter i Lundtoftegade bl.a. forskellige slags boldspil og krea-aktiviteter. Det kan du læse mere om inde i bladet.

Foto | Thomas Brolyng

LAD OS SAMMEN GØRE VORES HJEM RENERE
FOKUS PÅ AFFALD
Mange beboere har bedt bestyrelsen om at tage forskellige initiativer op i forhold til at gøre vores områder pænere at se
på og mere rare at færdes og lege i. De mange legende børn på denne årstid skal ikke vælte rundt i glasskår, madrester,
hundelorte osv. Ligeledes bruger mange voksne årstiden udendørs, og skal heller ikke have andres affald omkring sig.
Det skal dog siges, at de fleste beboere rydder op efter sig, men vi skal have flere med på holdet af selv-opryddere.
De ansatte på ejendomskontoret er her ikke kun for at feje op efter os. Vi skal som beboere i fællesskab tage et ansvar for
stedet, vi har her i Lundtoftegade og være med til at forhindre eventuelt ekstra udgifter til ting, vi burde klare selv.
Områder vi bl.a. vil sætte fokus på:
1) Der vil komme fokus på udsmidning af diverse produkter fra altanerne / svalegangene og i elevatoren, når man
opholder sig der og mener andre skal tage sig af det.
2) Endelig vil de svalegange, der er nærmest umulige at passere komme i søgelyset mht. hvem, der skal fjerne de
mange effekter inden en givet frist. Derefter må beboeren betale for bortfjernelsen.
Det højner ikke indtrykket af vores bebyggelse og vores udendørsområder, og heller ikke gæsters syn på os, når de
kommer forbi eller besøger os.
Lad os alle starte et nemt sted med at bære unødige uønskede reklamer m.m. fra vores postkasser nogle få meter over i
containeren til papir. Det kan vi alle klare. Undgå at lægge dem i den lille affaldskurv på væggen, hvor der så ikke kan
ligge noget andet.
Hvad med at vi starter i dag? Så kan vi alle nyde sommeren uden lugt fra skrald. Vi vil også helst undgå at en af
vores ældre beboere eller vores kære børn, der skal bruge deres ben til alle NørreBrobyggernes sjove aktiviteter
igennem sommeren, falder i frugtskrald eller et gammelt youghurtbæger og brækker foden eller det, der er værre...

Skal vi få bugt
med det her i
fællesskab?
Det ser ikke så
indbydende ud...

D IN A F D EL I N G S BE S TYR E L S E

Formand
Søren-Emil
Stenkjær Schütt

Næstformand
Lotte
Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Allan
Ibsen

Bestyrelsesmedlem
Svend
Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Carina
Hougaard Jensen

Suppleant
Kim
Nicolaisen

Suppleant
Line
Bach Holm

Suppleant
Bo
Andersen

Bestyrelsesmedlem
Mustapha
Echiheb

Bestyrelsesmedlem
Leif
Henning Sømod

Bestyrelsesmedlem
Naima
Mouna

Suppleant
Feride
Muslii

Vi arbejder for det gode liv i Lundtoftegade
Kontakt os her: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

FÆLLESSKAB
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KONCERT
POP, RAP &
ROCK

Kære naboer…

Lyden af Lundtoftegade er for mange lig med
børnelatter i gården, fodbolde mod hegnet,
knallertkørsel, biler på Bispeengen, sultne måger og
medarbejdere på græsslåmaskiner, der klipper endnu
en uge af sommeren.
Søndag den 28. juni vil Lundtoftegade lyde af sange
fra 4 beboere, der spiller musik i hver deres genre.
Det bliver en dag, der er lige så mangfoldig som os
1550 mennesker, der bor dør om dør i vores unikke
fællesskab.
Udover at gårdene vil fyldes af pop, rap og rock,
vil der desuden være en fællessang, skrevet særligt
til anledningen. Sangen hedder ’Lundtoftegade vores magiske Univers’ og er skrevet af en af vores
egne beboere Ana-Magdalena Pertea-Hansen (se
sangteksten på næste side). Man kan både lytte med
fra altanen eller komme udefra og høre en eller flere af
de 4 koncerter.

BLOK G

14.00 Velkomst ved Søren-Emil
14.05 Jeg er Jeanette
14.20 Sebastian
14.35 A Mess
14.50 Fællessang
15.00-15.15 Bar Z

BLOK E-F

15.45 Velkomst ved Søren-Emil
15.50 Jeg er Jeanette
16.05 Sebastian
16.20 A Mess
16.35 Fællessang
16.45- 17.00 Bar Z

BLOK C-D

17.30 Velkomst ved Søren-Emil
17.35 Jeg er Jeanette
17.50 Sebastian
18.05 A Mess
18.20 Fællessang
18.30-18.45 Bar Z

BLOK A-B

19.15 Velkomst ved Søren-Emil
19.20 Jeg er Jeanette
19.35 Sebastian
19.50 A Mess
20.05 Fællessang
20.15-20.30 Bar Z

VI ER FÆ L L ES O M
DR Ø M M E N E

”

Lundtoftegade- vores magiske Univers:
Skrevet af: Ana-Magdalena Pertea-Hansen

Jeg kigger ud fra min altan/ Og ser en masse liv... Nogle går ud med
vasketøj/ og nogle bærer indkøb ind... / Hej, nabo-hører man hver dag og
det føles bare så trygt/ Hvis der er nogen der spørger os/ Her har vi ingen
frygt.../ Det er så godt at vi får chansen til at lære at kende hinanden på
tværs/ Lundtoftegade er vores magiske univers/Vi fejrer Eid/ Vi fejrer
Jul/ Vi spiser og vi ler/ Det er jo plads til hver og en/ Og alle hver især/
Beboerhuset er et sted/ Hvor vi kan samle os/ Vi hører alt der rører
sig/ også når det gør lidt nas/ Vi hjælpes ved på kryds og tværs/ Vi står
så meget nært/Vi står jo tæt og giver trøst/ Også når det bliver svært/
Lundtoftegade er som vist/ Vores kære Paradis.
(Skrevet i dag d.03 maj 2020 i min lejlighed på Lundtoftegade)

I

sidste nummer af Lundposten opfordrede vi jer beboere til at sende os jeres drømme for vores udendørsområder.
Formatet var op til jer. Vi ønskede at høre fra så mange af jer som muligt. Jeres tanker, erfaringer og viden skulle
hjælpe os med at skabe et stærkt fundament for den ansøgning, som skulle sendes ind til Landbyggefonden - og som
nu er sendt afsted. Så, først og fremmest, et stort tak til alle jer, der sendte os jeres fortællinger og drømme. Vi skal
lige love for, at vi fik dem ind fra højre og venstre. Det var en fornøjelse at opleve så stort et engagement. Vi klappede i
hænderne over hver en fortælling, vi modtog. Ind strømmede det med tekster, billeder, og sågar video og en fantastisk
sang (som I kan se på forrige side). Både på Facebook, i indbakken og i postkassen var der aktivitet.
I har tænkt stort, småt, vildt og kreativt. Det er spændende at se så mange af jeres drømme, der går igen på kryds og tværs,
blot fortalt på forskellige måder. I har meget tilfælles. I bund og grund ønsker I det samme for vores udendørsområder;
mere plads til fællesskab, mere beplantning og flere grønne oaser, smartere skraldeløsninger, mere plads til aktivitet og
sport og kunst og kultur, samt flottere mere indbydende facader.

Her i afdelingsbestyrelsen opfordrer vi jer til at blive ved med at drømme - og tale med hinanden om
dem.
Bliv også ved med at bruge vores Facebook-gruppe til at dele jeres drømme, viden og tanker. Der er allerede godt gang i
gruppen, og det er skønt at se, at vi også kan skabe fællesskab derinde.
I det følgende vil vi kort præsentere jer for nogle af de overordnede temaer, der gik igen, da vi kiggede jeres fortællinger
igennem. Der var mange gode ideer, så det her er blot et forsøg på at repræsentere så mange af jer som muligt.Vi sørger
naturligvis for at holde jer opdateret som projektet skrider frem.

MERE PLADS TIL FÆLLESSKAB – FOR BÅDE BØRN, UNGE OG VOKSNE

I drømmer om flere områder med siddepladser, flere borde og bænke, som der står fast. I ønsker steder, der indbyder til
fællesmiddage med mulighed for grill, mad over bål, udendørskøkkener og fælleshygge under fx pavilloner.

”Jeg drømmer om rare
opholdssteder for de
unge mennesker, som
"hænger ud" på trapper,
i kældre og senest i de
aflåste cykelrum.”

Derudover drømmer I om flere væresteder til
vores unge beboere, både indenfor og udenfor.
I tænker også i mere børnevenlige områder,
hvor legepladserne optimeres og byder mere op
til leg, og hvor forældre også har lyst til at færdes
og være aktive.

Det bliver også nævnt, at nye gangstier, cykelstier, arealer og sportsmuligheder skal
invitere til fællesskab med flere udefra - altså gøre området mere åbent.

BEPLANTNING & GRØNNE OASER

”Det må gerne være et
sted, hvor vi også kan
hænge ud, men vigtigst
er det, at der er et sted,
der kan hjælpe os til at
møde andre mennesker,
måske hjælpe os ind i
nogen fritidsinteresser,
hjælpe os i uddannelse
og måske skaffe os et
arbejde.”

Et mere grønt område er også et stort ønske hos jer. I drømmer om små grønne oaser og intime hyggehjørner, hvor man
kan søge hen, hvis man ønsker tid for sig selv. I drømmer om mere beplantning; forskellige slags træer, vilde blomster og
bærbuske. I forestiller jer roser og beplantning, der kravler op af vores indgange, på vores facader og endegavlene.

”Til udearealerne/
gårdrummene kunne
man også med fordel
tænke blomster og måske
frugttræer ind. Eller store
blomstrende buske, så der
kommer lidt farve ind.”

”Jeg ønsker mig nogle
hyggelige små hjørner, hvor
man kan sidde i læ...”

”Jeg drømmer om, at de høje
træer bliver stående, jeg så
gerne flere, så forskellige
som muligt. Høje træer med
stammer giver mere plads
til leg og andre udfoldelser
på jorden. De skal ikke stå
så tæt på husene, at de tager
lyset fra folks boliger. Bænke
under træerne, i det hele taget
bænke, nogle med borde.”

SMARTERE SKRALDELØSNINGER OG MILJØMÆSSIGE HENSYN

Der er også mange af jer, der efterspørger et renere område. Selvfølgelig skal vi sammen ”For hele området en ny
model skraldespande,
sørge for at vise respekt for vores hjem og smide skrald i de rigtige skraldespande osv.
større, med låg så
I det hele taget rydde op efter os selv og sammen tage et miljømæssigt hensyn. Det
fuglene
ikke kan få
giver sig selv, og det er desuden noget, vi i bestyrelsen ønsker mere fokus på (se vores
indslag, der har fokus på affald i starten af bladet). I tråd med det efterspørger I smartere adgang. En MC Donald
model i mindre format,
skraldeløsninger. Fx. skraldespande, hvor fugle ikke kan finde adgang. Derudover
miljødage for børn og unge, så vores yngre beboere fra en ung alder lærer om skrald og så pizzabakker også kan
gå i.”
miljø.

AKTIVITETER OG SPORT

Vi må have mange aktive og sportsglade beboere. Mange af jeres drømme peger mod
mere plads til aktivitet. Dette hænger naturligvis også sammen med ’mere plads til
fællesskab’.
I drømmer om mulighed for steder, der indbyder til kreativ bevægelse, fx parkour,
træningssale og mulighed for dans til de mange danseglade børn og unge. Derudover
plads til forskellige tuneringer i fx bordfodbold og volleyball, en klatrevæg og repelling
op af muren.

”Tænk alternative
sportsaktiviteter, og
noget som ikke rammer
én aldersgruppe. Gode
legepladser favner
bredt og inspirerer til
bevægelse.”

KUNST & KULTUR

I ønsker mere kunst og kultur i vores område. Inspirerende områder, såsom et fælles
drivhus/organgeri, hvor man kan holde fællesmøder, foredrag, filmvisning, koncerter og debatarrangementer imellem
hjemmedyrkede grøntsager fra Lundtoftegade.
Andre ideer I kommer med her er bl.a. et kæmpelærred med højtalere til udendørs bio ala Zulu sommerbio, et
bibliotek for børn og unge, specielle containere, der byder ind til filmvisning, koncerter og andre liveevents.
Nogle af jer tænker også i at sælge lokale varer og håndværk fra vores område samt
plads til et dyreområde og en hønsegård med mulighed for at sælge vores egne æg.

Et stort fælles
drivhus (til dyrkning
af grøntsager,
fællesmøder,
filmvisninger,
debatarrangementer
mv.)

”En øvecontainer, der
kan åbnes op, så der
kan spilles koncerter
derfra...”

”Jeg drømmer om et
dyreområde med får,
kaniner og høns ala
området i De Gamles
By på Nørrebro.”

FLOTTE & INDBYDENDE FACADER

Flottere og mere indbydende facader på vores blokke er der også flere af jer, der nævner. I ønsker, at de skal se pænere
ud. Fx. ved at gøre facader, indgange, endegavle og svalegange mere farverige ved hjælp af kunst samt lade dekorerende
planter vokse op af de grå mure. Altså gøre bygningerne til en slags ”attraktion”, så der bliver lagt mere mærke til dem,
og så de syner pænere i storbybylandskabet.

”Det kunne være så flot
med grøn beplantning
ned ad endegavlene
på de store blokke.
Det ville virkelig give
en wauw-effekt fra
Lundtoftegadesiden.”

”Vores opgange og
indgange - kunne man
ikke opdatere looket
lidt her, så man føler
sig velkommen? Jeg
maler og laver kunst, så
jeg tænker selvfølgelig
straks på at lave noget
kunst, så der ikke er så
koldt.”

NYT

fra ejendomskontoret
SAMMENLÆGNING
MED NØRREBROVÆNGE
Driftsfællesskabet mellem
Lundtoftegade og Nørrebro Vænge
træder i kraft d. 1/7-2020.
Det vil betyde, at ejendomskontoret
også kommer til at betjene beboerne fra
Nørrebro Vænge i åbningstiden.

NYE BLOMSTER PYNTER HOS AFTENSOL
Så er der endelig kommet blomster i de tomme
kummer ved plejehjemmet Aftensol. Et projekt, der
har været længe undervejs.
Det var meningen, at blomsterne skulle have været
plantet i foråret, men pga. COVID-19 har det først
kunne lade sig gøre nu.
Det har været et hyggeligt projekt mellem
servicemedarbejderne i Lundtoftegade og Aftensol.
Et stort tak for det fine engagement.

SERVICETJEK
Husk at få lavet et servicetjek inden
du siger din bolig op.
Når du har sagt din bolig op,
så kan du ikke bruge af din
vedligesholdskonto.
Ved et servicetjek kan vores
synsmedarbejder vurdere, hvad
der skal laves i din bolig inden
fraflytningssynet, så du har
mulighed for at bruge af din
vedligeholdskonto, inden opsigelse af
din bolig.
Så kan du spare penge ved en
fraflytning.

NØRRE BROS NATURFARV ER

EN WORKSHOP
med
I Tråd Med Verden
Plantefarver på papir og tekstil
Lav din egen naturmaling fra Nørrebro

Ud fra lokalt indsamlet ukrudt, planter og køkkenaffald laver vi sammen et
udvalg af smukke plantefarver, som vi kan bruge til at male med på papir eller/
og indfarve tekstiler.
HVORNÅR:
Uge 27 & Uge 28
HVAD:
Lav din egen akvarel-maling skabt af naturens mange gaver, fundet på
Nørrebro.
HVOR:
Vi mødes ude ved højbedende ved vaskeriet, og tilbringer de næste 2-3
timer i selskab med hinanden og bliver klogere på plantefarve og de mange
muligheder.

HVORDAN:
Vi vil sørge for, at der er et stort udvalg af forskellige planter, bær og grønt, og
sammen med os lærer du at lave din egen maling
fra bunden.
Vi vil eksperimentere med farvernes effekter og unikke udtryk.
Efter workshoppen er du klogere på din lokale natur. Du ender med dit
eget Nørrebro-kunstværk, små kort til gaver, og du får din hjemmelavede
akvarelmaling med hjem i en ramme.
Hvis du har noget hvidt tekstil du vil have farvet, så tag det med.

HVEM:
Workshoppen henvender sig til nysgerrige voksne, eller børn med en voksen
ledsager.

Eksempler på brugbar
og lokal natur, der kan
bruges til at farve med:
_brændenælde: grøn-grå
_birkeblade: gul
_vild kørvel: mørkegul
_ligusterbær: blå
_skvalderkål: gul
_vild skræppe: orange

Eksempler på
køkkenaﬀald, der kan
bruges til at lave farve
med:
_løgskaller: varm gul
_avokadosten: pudder-rosa
_sorte bønner: grå-sort
_granatæble skræl: kold gul

N ø r re Brobyg gern e

SOMMERAKTIVITETER
Det bliver en sjov og aktiv sommer. NørreBrobyggerne har sørget for, at der
bliver masser af aktiviteter som både børn, unge og familier kan udforske og
boltre sig i. Vi vil præsentere nogle af dem for jer her, men hold godt øje med
sommerskemaet, som bliver hængt op i alle opgange (se nedenfor). Her kommer
der løbende opdateringer og detaljer over aktiviteterne uge for uge.
I sommerperioden - uge 27, 28 og 29 - laver vi sjove aktiviteter for børn og unge. Følg med hver uge, hvor vi opdaterer skemaet.

Sommeraktiviteter med NørreBrobyggerne
UGE_____

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

AKTIVITET:

DATO / TID:

HVOR:
ALDERSGRUPPE:

Hold øje med
skemaet i opgangene
i løbet af sommeren.
Uge for uge bliver
det fyldt op med
sjove aktiviteter
for både børn,
unge og familier
- i og omkring
Lundtoftegade.

KONTAKT:
Vi opfordrer alle forældre til at deltage sammen med børnene, når de skal til aktiviteter. Det er sjovere sammen.

BESØG DET RULLENDE CYKELVÆRKSTED & RÅDGIVNING
I løbet af sommeren ruller
Københavner Teamet til
Lundtoftegade med deres mobile
cykelværksted og rådgivning. Du kan
møde dem hver tirsdag fra kl. 18-20.
De holder i området foran
Beboerhuset og ved siden af
kunstgræsfodboldbanen.
Kig forbi og sig ”hej!”
Hvis din cykel har brug for luft, noget
olie eller skal strammes lidt op så tag
den med. Det kan være, du samtidig
kan lære nogle nye cykeltricks.

Kom på sommerskole med
Copenhagen Contemporary
I uge 28 inviterer Copenhagen Contemporary til sommerskole.
Sommerskolen er for 10-15 årige og foregår mandag til fredag fra
kl 10-15 og det er gratis.
På sommerskolen kommer du til at lave spændende aktiviteter i deres værksted og
udenfor i naturen. Hver dag ser I på kunst og går på opdagelse på Refshaleøen.
Du behøver ikke vide en masse om kunst eller have været i et værksted før.
Det vigtigste er, at du er frisk på at prøve nye ting og have det sjovt imens.
CC sørger for frokost hver dag.
Vi sørger også for samlet transport frem og tilbage fra Lundtoftegade hver dag.
Hvis sundhedsmyndighederne tillader det inviterer vi venner og familie
til den afsluttende udstilling.

TILMELDING sker hos
Mette Nisgaard Larsen
Mobil: 40 20 02 38
Mail: mnl@kab-bolig.dk
DET ER FØRST TIL
MØLLE - SÅ SKYND
DIG AT BOOK DIN
PLADS!

N ø r re Brobyg gern e

SOMMERCAMP
Play with Future 2020

Play with Future er 2020s sommercamp for dig, der elsker at hænge ud med alle dine
venner og udfordre dem i fede aktiviteter i din lokale gård.
PLAY og NørreBrobyggerne inviterer til brandvarme aktiviteter,
som både er for børn, unge og familier.
Jer, der var med i DGI-byen sidste år og i Nørrebrohallen i år til vores fantastiske
"Store Aktiv- og Familiedage" har allerede mødt PLAY.

HVORNÅR:

- Hver onsdag fra kl. 17-20 er der fodbold for de 14-15 årige og opefter.
- Hver torsdage fra kl. 13-17 i uge 27, 28 og 32, er der aktiviteter for alle.
- Hver tirsdag og torsdag fra kl. 13-17 i uge 29, 30 og 31 er der aktiviteter for alle.
Til onsdagsaktiviteten, fra kl. 17-20, er der fodbold med PLAYs
to fodboldeksperter

HVAD SKAL VI LAVE:

Der vil være masser af konkurrencer, sjove lege og bevægelse for hele familien. Vi har
garanteret, at der er noget for enhver smag: Boldspil - fodbold, basket, hockey m.m.
Kampsport og boksning. Krea workshops og meget mere.

HVOR:

Det er ikke fastlagt hvilke "gårde" PLAY afholder deres aktiviteter, men de er
letgenkendelige med deres røde PLAY tøj.
Kom forbi, hils på os, og se hvad der sker alle de dage, du har lyst.
Vi opfordrer til at forældre tager med ned til aktiviteterne. Det er så hyggeligt for alle.
Vi glæder os helt vildt til at have det sjovt med jer i sommervarmen.

DRØMMEVÆRKSTED d. 29 juni
- for unge imellem 15-25 år
Drømmeværksted med GUDRUN HASLE på Copenhagen Contemporary
Gudrun Hasle er en dansk kunstner, der arbejder med sit personlige liv og sin egen ordblindhed i sin
kunst. Hun staver ordene, som hun oplever, de skal staves, fulde af stavefejl.
Til efteråret udstiller Gudrun Hasle på Copenhagen Contemporary, og i løbet af sommeren kommer
hun på besøg på CC for at lave sit Drømmeværksted.
Drømmeværkstedet er en workshop, hvor børn, unge og voksne maler deres drømme på træplader
– det kan være ord eller billeder, som beskriver noget, de drømmer om. Alle drømmeplader bliver
en del af udstillingen til efteråret. Deltagere i drømmeværkstedet får fribillet til at besøge Gudruns
Hasles udstilling, der åbner den 10. oktober 2020.
Mandag den 29. juni kl. 13.00-15.30 laver Gudrun Hasle Drømmeværkstedet på CC for unge mellem
15-25 år. Vi skal snakke om drømme og male drømmepladerne.
Efter workshoppen inviterer vi på en guidet tur gennem udstillingerne på CC – både ude og inde.
Program:
Kl. 12.30-13.00
Kl. 13.00-15.30
Kl.15.30-16.15
Kl. 16.30

Ankomst
Drømmeværksted
Guidet tur i udstillingen udendørs på Refshaleøen
Tak for i dag

KONTAKT
Mette fra NørreBrobyggerne
for mere information:
mnl@kab-bolig.dk
4020 0238

ÅRTI ETS VILDEST E PARA DE

VI VIL TIL NOVEMBER AFHOLDE ÅRTIETS VILDESTE
KUNSTPARADE
Vi afholder paraden for at lave en hyldest til kunst, og alt det den kan.
Det bliver smukt, farverigt, forhåbentligt imponerende og meget underholdende og det bliver vores område, som bliver afsender for det...
Fordi, vi afholder selvfølgelig også paraden for at lave en hyldest til
LUNDTOFTEGADE for at markere, at vi er meget mere end det, vi tit får skudt i
skoene.
Paraden laves i samarbejde med vores lokale I Tråd med Verden, som også holder
workshop for alle den første uge i juli (se opslag i bladet her).
Synes du, det lyder sjovt? Og vil du gerne være med? Det håber vi!
Skriv eller ring til Mette fra NørreBrobyggerne:
mnl@kab-bolig.dk | 4020 0238
I løbet af det næste halve år kommer vi også til at arrangere forskellige
sy- og maskeworkshops – så hold øje med opslag om det.
TEKSTILINDSAMLING:
I forbindelse med paraden, og diverse workshops, skal vi bruge en masse tekstil.
Genbrugt selvfølgelig. Og gerne farverigt.
Vi skal jo skabe opmærksomhed på gaden med alle
vores hjemmesyede smukke og farverige bannere.
Har du nogle stofrester, der ligger og samler støv, eller noget gammelt
sengelinned, duge, gardiner eller ligende som du havde tænkt skulle afleveres til
genbrug? Aflever det i stedet til os.
Kom det gerne i en pose og aflever det til NørreBrobyggerne i Lundtoftegade 21A.
Vi modtager gladeligt alle hverdage.

Foto: Nils Elvebakk Skalegaard

Til Vægs har vundet BKF-prisen 2020
Sammen med to andre kunstnerdrevne steder blev Til Vægs udråbt som en af vinderne af BKF-prisen
2020. De lå i et stærkt felt af 65 andre steder og en shortliste på seks skarpe finalister.
Lørdag d. 13. juni fik Til Vægs at vide, at de var en af vinderne, og som præmie fik de ikke bare æren,
men også en check på 25.000 kr., der stammer fra billedkunstens kollektive ophavsretsmidler i VISDA
samt vinderstatuetten Artistrun Space skabt af skulptør Anders Bonnesen.
En lille corona-venlig festlig begivenhed ved Den Frie Udstillingsbygning lagde rammerne om
fejringen.
Vi skal være ret så stolte over at så anerkendt og unikt et udstillingssted ligger lige præcis imellem
vores blokke.
I juryens motiveringstale stod der bl.a.:
”Den aktuelle udstilling FREMTIDEN ER NÆR – en udstilling af Center for Militant Futurologi – der
forbinder radikale tanker fra fortiden med Sci Fi, og tekstliggør tanker; KUP KAB – der er boligselskabet
– lyder det på en af de syv skærme, lav nye kommuner, omform det eksisterende. På Ghettolisten har
Lundtoftegade også ryggen mod muren med regelrigide krav om transformationer. Men kunsten kan
måske være det, der gør at vi ikke bare er fanget mellem ”A rock and a hard place” men et sted, hvor vi
også kan tage et afsæt, vrænge næsvist og legesygt af samtiden, bløde betonmurene bare en smule op og
søge en ny fremtid.
Tillykke Til Vægs med at skabe fantastisk og vedkommende kunst midt mellem hverdag og boligblokke, og
for at forny hvad et kunstnerdrevet udstillingssted kan være.”
Læs hele talen på Billedkunstnernes Forbunds hjemmeside:
https://www.bkf.dk/bkf-prisen-2020-juryens-motivering-til-vaegs/

P LA N T FLERE BE D E

”

jeg har grønne
planter i min
lejlighed, og
holder af dem, så
tænkte jeg på, at
området udenfor
med fordel
kunne bruges til
beplantning.

Ude foran nr. 81, ved blok A, er der
ekstra frodigt. Det har en planteglad
beboer sørget for. Han har selv købt og
plantet et lille hav af planter og blomster
både foran og bagved bygningen.
”Jeg syntes, at det så så trist ud, som et
askebæger, og da jeg har grønne planter
i min lejlighed, og holder af dem, så
tænkte jeg på, at området udenfor med
fordel kunne bruges til beplantning. Og
da økonomien tillader det, og lysten og
tiden er til det, så bragte jeg idéen til
virkelighed.”
Han sørger selv for at passe og pleje
planterne med vand, især her i
sommervarmen, som han har udsyn til
fra sin lejlighed fra 6. sal.
Med blomsterne og planterne håber
han at sprede glæde til beboerne, der
kommer forbi. Desuden er det guld
værd for insekterne, hver gang der
dukker nye planter og blomster op på
området. De stortrives, hvilket også
gavner biodiversiteten i og omkring
Lundtoftegade.
Så hold øje med det lille blomster- og
plantehav, når du passerer nr. 81 ved
blok A. Find inspiration og gør det
samme ved din bygning. Jo flere der
lader sig inspirere, jo grønnere bliver
vores område. Der er ingen, der siger, at
man absolut skal være indehaver af en
have for at styrke de grønne fingre.
Vi glæder os til at se endnu flere planter
og blomster i Lundtoftegade.
OBS: Du må plante, hvor du vil på
området, men giv ejendomskontoret
besked, så de kan følge med i, hvor der
er kommet nye bede.

OPSLAGSTAVLEN
Kondiklubben er åben igen.
Der er ingen kontingent betaling
for marts, april og maj. Hvis man
har betalt for disse måneder,
bliver pengene brugt til de næste
måneder.
HUSK:
Corona florerer stadig i samfundet.
Derfor skal du som bruger sørge for
at rengøre maskiner og materialer
grundigt efter, du har trænet.
Vi regner med en forsinket
generalforsamling til september.

God som

mer!

Afdeling
s
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Hvad vil du dele med dine naboer?
Vi vil gerne have flere af jer beboeres stemmer
med i Lundposten.
Har du lyst til at skrive en klumme / et debatindlæg / en oplevelse... om at
være beboer i Lundtoftegade, noget du ønsker at fortælle dine naboer, en god
ide, eller noget helt fjerde?
Du bestemmer - fantasien sætter ingen grænser her hos os.
Du kan sende dit indslag / ringe til
mialeedjensen@gmail.com | 2861 1196
Vi glæder os til at høre fra dig!

En beboerklumme

om taknemmelighed
over at være en del af et
betydningsfuldt fællesskab
Skrevet af beboer Line Bach holm
Søndag d. 21. juni 2020

J

eg skriver det her indlæg, fordi jeg ønsker at sætte ord på, hvor betydningsfuldt det er, det vi har sammen her
i Lundtoftegade.

Jeg har boet i Lundtoftegade i 8 år, og jeg er ikke blind over for de udfordringer, der kan komme ved at bo
så mange mennesker sammen. Skrald der flyder, larm, usikkerhed, lugtgener, men værst af alt, er dog ind i
mellem andres ord om os, for vi er dem, der bor i en ghetto og med det stempel på vores allesammens hjem har
andre retten til at definere hvilke problemer, vi har.
Derfor får jeg lyst til at skrive til jer, kære naboer, hvad det er, jeg sætter allermest pris på ved det unikke
fællesskab, vi har her i Lundtoftegade. For jeg kan ikke rumme, hvis nogle af mine naboer begynder at tro på,
hvad andre mener vores udfordringer er - vi kender dem nemlig godt selv.
Men er vi også gode nok til at sige ”tak” til hinanden for det, vi kan sammen? Måske, men om alle
omstændigheder vil jeg gerne fortælle højt, hvad jeg oplever som det unikke lige nu ved at bo i Lundtoftegade.
Under corona-nedlukningen har vi holdt altanbanko, det var på
bestyrelsens initiativ, og efterfølgende var der gårdpræmier i form
af ildshow, flamingodans og stand-up shows. Efterfølgende har flere
beboere, på eget initiativ, igangsat flere tiltag. Ikke kun for eget bedste
men for det fælles bedste. Her kan nævnes koncerter med Isam B og
børnekoret, indsamling af brød og mad, der efterfølgende er blevet delt
ud til borgere fra Lundtoftegade, men også borgere udefra, dog alle
borgere, der har haft brug for en håndsrækning.
Jeg er taknemlig og stolt over at bo et sted, hvor det fælles bedste er i
fokus.
Søndag den 28 juni er der igen et arrangement, der er et beboerinitiativ,
og ligesom Isam B arrangementet bliver bakket op og støttet af bestyrelsen.

”For jeg kan ikke
rumme, hvis nogle
af mine naboer
begynder at tro på,
hvad andre mener
vores udfordringer
er - vi kender dem
nemlig godt selv.”

Det er lidt som om, at den her tid med Corona har givet en indsprøjtning af aktivisme og solidaritet til
hinanden. Det er ikke noget, der ikke altid har været her, men det er som om, det er kommet til live efter en
god lang lur.
Når jeg fortæller kollegaer og venner om det unikke i vores fællesskab her i Lundtoftegade, hører jeg ofte,
”jamen, det lyder lidt som noget, der også er ude i de små forstæder, altså lidt som i en landsby.”
Kære naboer, tak fordi I er med til at gøre vores lille, dog meget urbane landsby kærlig, ærlig og ansvarlig i
vores fællesskab.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak fordi I alle, store som små, unge som gamle, er med til at højne min
livskvalitet fordi vi bor sammen, lever sammen. Sammen skaber vi et betydningsfuldt fællesskab i en
blandet by.

menneskerettigheder, må domstolene afgøre.
Både covid-19- og parallelsamfundspakken har
en social slagside. Regeringen har suspenderet
stramninger på andre sociale områder; 225-timers
reglen er suspenderet, og dagpengeretten er forlænget
med tre måneder. Det har stor betydning for manges
livsomstændigheder – også for nogle af vores naboers.

Desperate beboere i
alment byggeri: Kære
politikere: Suspender
ghettoplanen i tre
år. Ellers skubber
coronakrisen os ud over
kanten
Vi kæmper for at sikre den blandede by med
plads til alle. Vi har brug for støtte og hjælp
efter coronakrisen – ikke udskamning på
særlige lister.

AKB Lundtoftegade

Kroniken er skrevet af repræsentanterne for de 1.551
beboere i AKB Lundtoftegade. Alle beboere har haft
mulighed for at komme med input.

Regeringen gør, hvad den kan for at bremse covid-19,
men tøver med at suspendere parallelsamfundspakken
og ghettoloven og sender dermed de almene boliger og
os, der bor i dem, ud i frit fald. Nogle boligområder er
allerede i frit fald, men flere vil utvivlsomt blive skubbet
ud over kanten, hvis ikke der handles nu.
Her i Lundtoftegade risikerer vi at ryge på den hårde
ghettoliste. På grund af en økonomisk krise, der har
rejst sig i kølvandet på covid-19. Det rammer skævt.
Det viser analysen, som Det Økonomiske Råd har lavet
for BL – Danmarks Almene Boliger.
Det er både absurd og bindegalt, hvis dette får lov at ske.
Lundtoftegade er på andet år på ghettolisten. Det, synes
vi beboere, er på mange måder grotesk. Vi har historisk
kæmpet for at få lov til at tage mange kommunale
anvisninger, og vi har etableret særlige bo- og
levefunktioner for at skabe plads til mangfoldigheden
og give de mest udsatte en chance for at komme på fode.
Det har vi gjort, fordi vi mener, det er nødvendigt at
være solidariske. Her kan alle bo og udvikle sig som
hele mennesker. De almene boligområder er små øer,
hvor håndværkere, studerende, folk på understøttelse,
sygeplejersker, ældre og alt derimellem kan bo sammen.

Covid-19-pandemien har haft en
Denne kronik
voldsom indvirkning på alle sektorer
blev udgivet i Politiken
i det danske samfund. Både høj
d. 9. juni 2020 kl. 15.34.
og lav, ung og gammel, og rig og
fattig har følt effekterne af den store Den er skrevet som et åbent brev
nedlukning.
fra beboere i Lundtoftegade
(AKB, København), til ministre og
For os, der bor i det, der ifølge
ordførere fra Bolig-, Social- og
skiftende regeringers kriterier er
Integrationsministeriet.
blevet defineret som en ghetto, er
den nuværende situation uholdbar.
Vi var allerhelst fri for overhovedet at tale med på
præmissen om, at der reelt skulle være noget i vejen
med os: at vi skulle bære på en udsathed, der smitter
alle, der bor her, og jer i det øvrige samfund.
At vi skulle være et parallelsamfund. Om de
rent juridiske forhold, i henhold til hvorvidt
parallelsamfundspakken er i strid med helt basale

Vi spreder en sund smittekæde, og
indtil for nylig har det været tydeligt i
statistikkerne. Mennesker flytter ind og
kommer på fode, nogle bliver boende,
og andre flytter videre ud i verden med
en god demokratisk og fællesskabende
ballast. Og vi har endnu ikke løst alle
vores udfordringer. Det er vi realistiske
nok til at vide.

Vi ved godt, at der er sociale
problemer at finde blandt beboerne i
Lundtoftegade. Blandt andet fordi vi
åbner dørene for alle slags mennesker.
Det har vi samarbejdet med vores boligselskab og
Københavns Kommune om i flere år. I vores område er
vi faktisk dygtige til at give folk bedre livsmuligheder.
Det, kan vi se, er lykkedes; mange flere unge kom i
uddannelse, og mange flere fik et arbejde – indtil
covid-19 kom og gjorde mange arbejdsløse.

I Lundtoftegade eksisterer der allerede et godt
samarbejde på tværs af både uddannelsesskel, etnicitet,
social status og alder. Vi er en social ventil. For ud over
at bo i et fællesskab tager vi en stor social opgave på os.
Det er en del af vores dna at løfte i flok.
Parallelsamfundspakken og ghettolisten er en realitet,
og derfor har vi igangsat mange tiltag for at komme af
listen. Vi arbejder hver dag på at skabe muligheder for
vores naboer og lokalsamfund.
Vi tager ansvar for og løfter velfærdsopgaver med et
smil på læben, fordi vi godt kan lide hinanden. Men
måske har vi taget, og fået, for stort ansvar for at skabe
et hjem, hvor alle slags mennesker kan bo. Vi synes, at
det er på tide, at et samlet Folketing tager medansvar.
For uanset hvilken sten vi vender i kølvandet på
parallelsamfundspakken og de deraf opståede
ghettolister, viser der sig nye og grufulde sociale
katastrofer. Vi kæmper ikke blot med de akutte, men
også de forebyggende og langsigtede vilkår for at skabe
den almene boligsektor 2.0. Et hjem for alle og en aktiv
medspiller i den retfærdige bys udvikling.
Vi har en dybt seriøs lokal strategi, der går over
ommærkning til studieboliger, indsamling af
uddannelsesbeviser, boligsociale indsatser og stærke
lokale samarbejder med bl.a. Nørrebro United.
Sidst, men ikke uvæsentligt har vi demokratisk vedtaget
en fysisk udvikling for vores område. Ambitiøse planer,
der både på den korte og lange bane bringer os i spil og
laver helt nye løsninger for bystrategisk udvikling og
velfærd.
I den almene boligsektor har man mulighed for at
koncentrere sig om andet end friværdi. Når man bor
alment, lever man socialt og vil skabe bedre muligheder
for den lokale velfærd.
Tesen om, at kendskab skaber venskab, er vores
friværdi. Vi er naboer og vi vil hinanden; det er
den særlige værdi i at bo alment. Derfor er det også
paradoksalt og problematisk med et asocialt boligforlig.
Det hjælper ikke at sætte mursten før mennesker, for
boligpolitik er også social- og integrationspolitik.
Derfor arbejder vi fortsat bredt og helhedsorienteret
med de grundlæggende betingelser for menneskers liv.
Vi ved godt, at de tiltag, vi har sat i gang, ikke sikrer
vores boligsituation alene. Vi kan stadig risikere at
miste vores hjem på baggrund af den igangværende
samfundsmæssige krise, der sender ledigheden i vejret
og økonomien i bund, i kombination med de politiske
valg, I har truffet for vores boligområde.

Den politiske håndtering af krydsvirkningen mellem
parallelsamfundspakken og covid-19 bliver den
mest afgørende faktor for den danske boligpolitik
og boliglandskabet de næste mange år. I stedet for at
betragte skadevirkningerne retrospektivt appellerer
vi til, at I politikere arbejder forebyggende imod den
forestående sociale katastrofe, som vi ser opstå for
øjnene af os – fællesskabet er ude af resonans, og I kan
handle proaktivt på det nu.
Folk bor her af alverdens grunde. Vi lever sammen, og
i fællesskabet har vi anerkendt styrken i den urbane
landsby. Diagnosen bag parallelsamfundspakken
analyserer de sociale udfordringer, men behandlingen,
der anvises, peger på fysisk nedrivning.
Parallelsamfundspakken har sin grund i fem
kriterier: etnicitet, uddannelsesniveau, kriminalitet,
gennemsnitsindkomst og tilknytning til
arbejdsmarkedet. Etnicitetskriteriet har forrang for de
andre, og opfyldes dette plus to andre, er
man en ’ghetto’.

”

I vores område er vi
faktisk dygtige til at give
folk bedre livsmuligheder
Boligområder, der ikke har over 50 procent beboere
med ’ikkevestlig baggrund’, kan slet ikke klassificeres
som en ghetto, uanset hvordan det ser ud med de øvrige
karakterer. Dette er betænkeligt i sig selv.
Kriterier er udelukkende sat op for beboere i den
almene boligsektor i afgrænsede geografiske områder i
Danmark, altså en regulær zonepolitik. Vores naboer på
den anden side af vejen måles og vejes ikke på samme
vis.
Vi er et område, hvor indkomstniveau og tilknytning
til arbejdsmarked var i en markant positiv opadgående
kurve.
Inden covid-19 var der stor sandsynlighed for, at vi til
december, når de nye lister offentliggøres, ville komme
af ghettolisten. Det scenario ser nu yderst skrøbeligt ud,
og den store indsats, vi har iværksat for at sikre vores
daglige muligheder, boligsituation og lokalsamfunds
udvikling, er med ét sendt til tælling.
For vi oplever nu, at der er mange i vores boligområde,
der mister deres job eller går konkurs

med deres virksomhed. Arbejdsløsheden stiger, og
indkomstniveauet falder. Det betyder i sidste ende, at
vi alle kan miste vores hjem, og at 400 ud af 700 gode
boliger skal fjernes. Det er svært at se, hvordan vi
beboere skal komme styrket ud af en sådan behandling.
Det må være på tide at se på det almene og sociale
liv, der udspiller sig her. Frem for at sammenligne
os med Nordsjælland, som det gøres i ghettolistens
kriterium om det gennemsnitlige indkomstniveau, der
sammenlignes regionalt. Den sammenligning kan vi
ikke leve op til.
Det hedder sig, at et enigt Folketing har bakket op om
nedlukningen af Danmark. Det er en politisk beslutning
at gribe ind over for covid-19.
Det skal også være en politisk beslutning at gribe ind og
suspendere parallelsamfundspakken i tre år, for ellers
vil der udspille sig en social katastrofe, der i værste
fald kan det ødelægge den internationalt respekterede
skandinaviske boligmodel og sætte sagesløse mennesker
ud i angst og uvished.
Det er mange år siden, der har været så akut et behov
for boliger, der også er tilgængelige for den almene
borger. Det virker derfor uhensigtsmæssigt at lade
den nuværende situation løbe løbsk og skubbe ellers
velfungerende boligområder ind på ghettolisten.
Ydermere sparkes stolte og stærke boligområder ind på
’den hårde ghettoliste’ med dertilhørende udsmidning
af 60 procent af beboerne. Fundamentet for disse
menneskers liv tages bort.
Derfor er vores bøn, at den liste suspenderes i tre
år.
Så kan vi arbejde videre med at føre seriøs lokal
boligpolitik og skabe nye velfærdsløsninger – uden
angsten for at miste vores mest basale rettigheder, vores
hjem og vores fællesskab.
Vi i Lundtoftegade, og resten af den almene
boligsektor, ved godt, at behandlingen ikke kun ligger i
symptombehandling.
Sundhedssektoren har i mange år arbejdet
sundhedsfremmende i et understøttende perspektiv. Vi
ved, at medicin også kræver sammenhold og fællesskab.
Det er den måde, folk forbliver raske på.
Velfærdsstaten og den almene boligsektor
er to elementer i det immunforsvar, der skal
sikre, at ingen borgere skal gå fra hus og hjem.
Parallelsamfundspakken ødelægger velfærdssamfundet.
Den er et autoimmunt angreb på en institution

i Danmark, som faktisk er vores hjem. Er en af
velfærdsstatens største drømme – boliger til alle – værd
at ofre på covid-19-alteret?
Hvis pandemien skulle bringe et offer til lazarettet,
måtte det meget gerne være parallelsamfundspakken
– den vil ikke blive savnet. Så lad os bruge pandemien
som en portal til en ny og bedre fremtid.
Vi ønsker at give alle vores naboer, ligegyldigt hvor
megen eller hvilken kapital man er i besiddelse af,
kontrol over eget liv, og ikke mindst mulighed for
at påvirke vores fælles livsverden, øge livschancer
og graden af tilknytning til samfundet. Det kalder
på fællesskab og solidaritet – glemte begreber i den
boligpolitiske debat.
Vi kæmper imod den segregerede by. Vi er den
blandede by. Vi giver Danmark respiratorisk ilt – hver
dag. Den almene boligsektor er en forrygende og
solidarisk måde at tage hånd om sociale udfordringer
på igennem et organiseret og frivilligt civilsamfund.
Vi, der bor i Lundtoftegade, og alle andre, der bor i
alment boligbyggeri, appellerer nu til jer politikere om,
at det er på tide, at I også tænker alment fornuftigt, og
at I tager beslutninger, der tager højde for den sociale
og sundhedsmæssige virkelighed, som covid-19 har
medført.
Vores opfordring er tydelig: Suspender
parallelsamfundspakken i tre år, og gør det nu!
For vi er ikke en kronisk virus. Vi er medicinen, vi har
vaccinen.

Skriv under på Borgerforslaget

- så vi kan ophæve den lov, der kan fjerne os fra vores hjem
Kære alle beboere i Lundtoftegade,
Som I kan læse ud fra kronikken på de forrige sider, har vi været godt og grundigt bekymrede for vores hjem her i
Lundtoftegade. Derfor skrev vi kronikken, der blev udgivet i Politiken, så vores stemmer kunne blive højere ude i
samfundet og i de politiske sale.
I den forbindelse må I gerne hjælpe OS ALLE ved at gå ind og skrive under/støtte BORGERFORSLAGET, der skal
ophæve den lov, der kan fjerne os fra vores hjem.
Det handler naturligvis ikke kun om os her i Lundtoftegade, men om mange tusinde almene beboere, der står i
sammen situation rundt omkring i det danske land.
Så lad os stå sammen!
SKRIV UNDER NU, SÅ VI KAN BEHOLDE VORES HJEM
Det er nemt - gå blot ind på denne hjemmeside og støt (du skal have dit NemID klar):
http://almenmodstand.dk/borgerforslag/
OG, sig det endelig videre. Snak om det med alle dem du kender. Naboer, kollegaer, venner og familie. Det kan du
også, hvis du er under 18, eller ikke har stemmeret af en anden grund.
Hver enkelt underskrift har en KÆMPE betydning for vores alles fremtid.
BORGERFORSLAGETS TEKST:
Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte ”ghettolister”
Vi foreslår, at Folketinget ophæver Lov 38, vedtaget den 22. november 2018, som bruges til at tvinge almene
boligforeninger til nedrivninger og salg af almene boliger, samt til privatisering af almen ejendom.
Derudover foreslår vi, at de tre lister over henholdsvis de såkaldte ”udsatte boligområder”, ”ghettoområder” og ”hårde
ghettoområder” helt afskaffes. Dermed stoppes den forskelsbehandling og diskrimination, disse lister indebærer.
Almene boliger er for alle - både rig og fattig, ung og gammel - og derfor er almene boligområder den blandede by,
hvor alle kan bo.

SKRIV
EN SMS OM
TILMELDNING,
SÅ SNART DU
SER OPSLAGET I
OPGANGENE
- IKKE FØR!

FÆDRENETVÆRKET
Kære alle beboerne i Lundtoftegade nu er vi i
fuld gang med at planlægge en tur til:
Bonbonland den 11 juli 2020
Kl 9 mødes vi ved Lundtoftegade 51

Egen betaling billetter + transport + Sandwich.
Priser : Voksen 70 kr & Barn 30 kr.

Tilmelding sker på sms 52706410 første til mølle
Vi glæder os til en hyggelig dag sammen med jer

FAMILIESJOV
ER TILBAGE

SÆT

X I KALENDEREN

D. 25. AUGUST SPISER VI SAMMEN NÅR

FAMILIESJOV

ÅBNER DØRENE IGEN
VOKSNE 10 KR
BØRN 5 KR

FRIVILLIGE SPISER GRATIS
HAR DU LYST TIL AT HJÆLPE MED BORDDÆKNING,

KAFFEBRYGNING, MADLAVNING, OPRYDNING ELLER OPVASK?
SÅ SEND EN MAIL TIL

familiesjov2400@gmail.com

KAB-fællesskabspriser 2020
I KAB-fællesskabet sætter vi pris på alt det, vi har sammen. Helt bogstaveligt.
Vi uddeler årets KAB-fællesskabspriser torsdag den 22. oktober 2020. Men hvem skal de gå til?
Send os en indstilling, hvis du kender en ildsjæl, som har gjort en særlig indsats for fællesskabet i din boligafdeling. Det
kan være en enkeltperson eller en gruppe af beboere. Indsatsen kan handle om at arrangere aktiviteter for børn og
unge, gøre en indsats mod ensomhed, forbedre de grønne områder eller noget helt fjerde.
KAB-fællesskabspriser
1. præmie: 10.000 kroner
2. præmie: 5.000 kroner
3. præmie: 2.000 kroner
KAB-fællesskabspriserne er en anerkendelse af det store frivillige arbejde, som lægges i boligafdelingerne i KAB-fællesskabet. Et arbejde, som løfter og hele tiden udvikler vores fællesskab.
Sidste års vindere:
1. prisen gik til Mande- og Pigeklubben i Tranehavegård i Sydhavnen, Boligforeningen 3B.
De to klubber gør en enorm indsats for at hjælpe deres naboer og bidrager til sammenhold i afdelingen.
2. prisen gik til seniorbofælleskabet Gydetoppen, Arresø Boligselskab.
Her sorterer beboerne deres affald i flere fraktioner, end Halsnæs Kommune stiller krav om, og står selv for at vedligeholde boliger og grønne områder.
3. prisen gik til Mogens Bentzen, tidligere formand i Hvidovreparken, Hvidovre Boligselskab. Han har ydet en fantastisk
indsats for fællesskabet i afdelingen. Bl.a. har Mogens skrevet og omdelt 100 beboerblade og understøtter på den måde
kommunikationen mellem afdelingsbestyrelsen og beboerne.
Bæredygtighedsprisen 2020
Præmie: 10.000 kroner
En særlig Bæredygtighedspris er også på spil. Vi hylder med prisen de mange bæredygtige initiativer, der spirer og gror i
boligafdelingerne i KAB-fællesskabet. Det kan være alt fra mindre, kreative initiativer i de grønne områder til større, bæredygtige boligudviklingsprojekter. Bæredygtighed er et fokusområde for KAB-fællesskabet, og der er mere end nogensinde brug for, at vi alle sammen vælger bæredygtige veje, hvor det er muligt.
Sidste års vinder:
Bæredygtighedsprisen gik til det bæredygtige landbrugsfællesskab Permatopia i Karise, Sydky- stens Boligselskab. Beboerne driver i fællesskab et økologisk landbrug efter permakultur-principperne. En metode, som giver fødevarer af høj
kvalitet, og samtidig er godt for naturen og driftsmæssigt fornuftigt.
Prisen gives for initiativer i bestående boligområder.
Indstillinger til begge priser indsendes senest onsdag den 9. september 2020 til Maja Rottbøll via
kommunikation@kab-bolig.dk. For yderligere information kan man ringe på 33 63 13 73.

