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I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du
følge med i livet i og omkring de høje bygninger på Lundtoftegade, Nørrebro – her bor
1564 beboere i 699 lejligheder.

Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Tøv ikke med at kontakte redaktør
Mia Leed Jensen inden den 25. i måneden for
at få dit bidrag med i næste nummer:

Beboerbladet husstandsomdeles til alle
beboere den første uge i måneden
– undtagen i august og januar.

Mail: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B

Udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.

Kreditering:
Ikoner på opslagstavlen af Freepik fra www.
flaticon.com

Årets ”julegave”: Ny Ghettoliste
Kære naboer,
Den 1. december er dagen, hvor
Boligministeriet uddeler årets
første julegaver, og igen i år er vi at
finde på den såkaldte Ghettoliste.
Det var vi forberedt på, og vi har
en hel række af tiltag i 2020, som
skal arbejde Lundtoftegade væk
fra listen. Det kan I løbende følge
med i her i Lundposten.
Hvis I vil vide mere – eller har
spørgsmål om løst og fast – er I
er også velkomne til at dukke op
i afdelingsbestyrelsens nye åbne
træffetid: Den første tirsdag og
den tredje torsdag i måneden kan
I møde bestyrelsen i Beboerhuset mellem klokken 16.30-19.30.
Ellers er I altid velkommne til at
fange os på mail eller Facebook.

I Tråd Med Verden
Den seneste måned har vi startet
et samarbejde med I Tråd Med
Verden – en socialøkonomisk
virksomhed, der syer fine ting
og sager af genbrugsmaterialer,
samtidig med at de skaber jobs til
lokale fra Lundtoftegade. De er
netop flyttet ind på Ejendomskontoret den 1. december.
Velkommen!
Nyt ungecafé
Vi har også åbnet en ny café i
Pusterummet for vores unge
mennesker i samarbejde med Seth
Sarpong, en beboer der driver
foreningen Street Managers. Vi
har i lang tid haft fokus på at finde
nye muligheder for unge mellem
18-25 år, og nu ser det endelig
ud til, at det er lykkedes. Seth har
arbejdet på det i over et år, og vi i

bestyrelsen har hele tiden bakket
det op.
Det er så fedt, når vi beboere går
sammen og løser lokale problemstillinger. Vi synes, det er sindssygt
vigtigt, at der bliver lavet noget
for lige præcis denne beboergruppe – og vi håber at kunne tænke
dem ind i flere af vores fremtidige
projekter.
Vi smiles ved mellem blokkene!
Søren-Emil Stenkjær Schütt,
Formand i afdelingsbestyrelsen

Det sker
Julehygge

Fredag den 6. december er der julehygge i
Pusterummet i nr. 47A, hvor alle er velkomne.
Der vil blive serveret glögg, æbleskiver + andre
godter og og sunget julesange. Desuden kan du
lære mere om, hvorfor vi egentlig fejrer jul og
høre gode historier. Sognepræst fra Stefanskirken Thomas Høg Nørager lægger nemlig også
vejen forbi Pusterummet denne december-aften.
Kom til julehygge mellem klokken 12.30 og 15!

Urbant julemarked
Lørdag den 7. december klokken 10-16.00
holder vores naboer Urban 13 i samarbejde
med foreningen CirkuLær julemarked under
Bispeengbuen. Her kan du få hjemmelavede,
lokalt producerede og bæredygtige julegaver.
Designere og håndværkere sælger deres bud på
lokalt designede og håndlavede julegaver, som
du selv kan sætte dit præg på. Og så er der selvfølgelig gløgg og julelækkerier til ganen.

Byttejulemarked

Sæt et kryds i kalenderen søndag den 8. december
kl. 10-13.00, når foreningen Momunity – Mor på
Nørrebro holder byttemarked kombineret med
julehygge, sød julemusik og klippe-klistre til børnene. Der vil også være kaffe, kage og saftevand. Du
kan bytte børne- og legetøj og ting til mor, og alt
overskud doneres til Mødrehjælpen og Røde Kort.
Prisen er 25 kroner for voksne, mens det er gratis for
børn. Find billetter på Momunitys Facebook-side.

Rum til at tale: Socialt Ansvar
En regnfuld aften i slutningen af
november blev stuen hos formand
for afdelingsbestyrelsen fyldt med
mennesker. Her blev begrebet
”socialt ansvar” vendt og drejet i et
debatpanel sammen med beboere
og udefrakommende gæster – et
ud af flere debatarrangementer
kaldet Talerum.
Socialt ansvar kan være svært
Der var enighed om, at der over
en bred kam i vores samfund skal
tages et større socialt ansvar. Men
det er ikke altid så ligetil, heller
ikke for boligselskaberne.
– Det kan være svært med socialt
udsatte, fx hjemløse. Når de får en
bolig, kan de så beholde den? De
kan fx få konflikter med naboerne.
Dem hjælper vi ikke nok, sagde Svend Buch, udviklingschef i
Himmerland Boligforening.

Her påpegede formand i Lundtoftegade, Søren-Emil Stenkjær
Schütt, at det i Lundtoftegade er
blevet sværere at tage socialt ansvar, fordi der er kommet skærpede krav til, hvem der må flytte
ind i bestræbelsen på at komme af
Ghettolisten.

også lære sit boligselskab at kende,
de andre afdelinger og repræsentantskabet. Beboerdemokratiet
skal op på organisationsniveau,
sagde Fatma Tounsi, boligaktivist
hos bl.a. hos Almen Modstand.

Det var første gang, Talerum løb af
stablen, hvor vi skal blive klogere
på, hvad der definerer Lundtofte– For os er socialt ansvar netop at
skabe muligheder for andre, og det gade som boligområde i samarbejde med LABLAND arkitekter.
kan vi ikke nu. Men jeg tror sagtens, vi kan løfte igen, hvis vi laver Samtalerne skal vi bruge som
udgangspunkt for en kommende
oraniseringen om, sagde han.
fornyelse af vores udeområder – til
glæde for hele Nørrebro.
Det kan vi gøre som beboere
Selvom det ikke er uden forhindringer, når man som boligselskab Vær med, når de to næste Talerum
forsøger at tage socialt ansvar, var bliver afholdt: Den 11. december på vaskeriet, hvor temaet er
der dog på aftenen inspiration til,
”solidaritet”, og den 15. januar i
hvad man som beboer kan gøre.
Klubben om ”deltagelse”. Hvis du
ikke har mulighed for at deltage,
– Vi skal som naboer lære hinankan du også lytte til samtalerne på
den at kende og være der for hinanden. Men det tager tid. Man kan podcast, som vil blive annonceret.

Vær med i front!
– bliv en del af arbejdsgruppen om
vores kommende solcelleanlæg!
Vi skal have nye solcelleanlæg på hustagene, som et af de første almene boligområder. Solcelleanlægget vil være med til at nedsætte vores udledning af CO2, og det er en betingelse for
projektet, at anlægget i sidste ende giver en økonomisk besparelse for os beboere.
Afdelingsbestyrelsen ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af otte beboere, der i
samarbejde med administrationen beslutter, hvordan projektet skal føres ud i livet. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde en indstilling til afdelingsmødet i maj 2020, hvor de endelige tekniske, grønne tiltag og økonomiske forudsætninger for beboerne står beskrevet. Efter
afdelingsmødet opløses arbejdsgruppen.
Hvis du er interesseret i at være en del af arbejdsgruppen,
kontakt afdelingsbestyrelsen på akb.lundtoftegade.ab@gmail.com.

Følg med på facebook
Lundtoftegade, København N
Her kan du holde dig opdateret på, hvad der
sker af stort og småt i og omkring Lundtoftegade

AKB København, Lundtoftegade
Det er en åben gruppe for alle, men er et sted, hvor
beboerne i Lundtoftegade kan få kontakt med hinanden

Til Vægs – Lundtoftegade
Er du interesseret i kunst? Til Vægs er et kunst-projekt og en udstillingsplatform i Lundtoftegade.

Boligselskabet AKB, København
Følg denne side, og vær med på, hvad der
sker i hele København hos vores boligselskab.

KAB – Bedre boliger for alle
Følg KAB – vores administrationsselskab,
der administrerer almene boligområder

Det sker
Talerum nr. 2 + 3

Afdelingsbestyrelsen og LABLAND arkitekter
inviterer alle beboere til at deltage i en række
debatarrangementer. Her skal vi se nærmere på udfordringer, værdier og potentialer i
Lundtoftegade. Talerum løber af stablen anden og tredje gang onsdag d. 11. december
og 15. januar klokken 19-20.30, og temaerne
er henholdsvis solidaritet og deltagelse. Tilmeld dig hos Thea Green på tg@labland.dk.

Åbent (jule)hus

To dage i december kan du komme til julemarked
og Åbent Hus hos I tråd Med Verden, der netop er
flyttet ind på vores ejendomskontor i nr. 21A. I Tråd
Med Verden skaber produkter af kasserede tekstiler,
der får nyt liv, og som er syet af kvinder, der ikke
passer ind på det gængse arbejdsmarked, men som
har masser at bidrage med. Derfor kan du onsdag
den 11. og fredag den 13. december købe alt fra
hynder og punge til penalhuse og kurve.

Iconoclasm #1-7

På de syv gavlskærme i Lundtoftegade kan du
indtil 5. januar kan du opleve kunstner Niels
Pugholms videokunstværk med titlen Iconoclasm
#1-7. I kunstværket vil du blive mødt af syv scener, hvor Pugholm går i clinch med Davidstatuen
foranVestindisk Pakhus på Langelinje i København. Søndag den 5. januar vil der desuden være
en finnisage klokken 14-15.30, hvor Pugholm
præsenterers sit værk.

Måneden, der gik

Afdelingsbestyrelsen inviterede i november alle beboere til en anderledes gåtur i
vores boligområde. Her undersøgte beboerne, hvilke muligheder og udfordringer der
gemmer sig i vores udearealer, fællesrum og mødesteder, og sammen fik de sig en kop
kaffe og lækre, lune boller på denne hyggelige lørdag.

En ny café for unge beboere mellem 18 og 25 år åbnede i Lundtoftegade i midten af
november i Pusterummet i nr. 47A. Her kan de unge mødes to gange om ugen til
socialt samvær og fx fodboldkampe på storskærm.
Derudover kan de unge få vejledning, når det kommer til studie og job.

Opslagstavlen
Glædelig jul!
Flittige hænder og Bogklubben
ønsker alle en god jul og et godt
nytår. Vi holder juleferie fra d. 9.
december 2019. Vi håber, vi ses
igen d. 13. december 2020.
Venlig hilsen
Flittige hænder og Bogklubben

Nu tændes tusind julelys
En gammel julemelodi minder os om,
at julen nærmer sig. Vi vil ønske alle en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Må
2019 blive et godt år for os alle.
En venlig påmindelse: Giv ikke jeres
børn/unge fyrværkeri, som de ikke kan
håndtere. Det er farligt for både dem selv
og andre, der færdes her.
Venlig hilsen Natteravnene
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God jul fra
Pusterummet

Pusterummet ø
nsker alle
en god jul og et
godt nytår.
Vi holder julefe
rie fra
den 16. decemb
er og
vender tilbage ig
en den
6. januar 2020.

Blid Hatha Yoga

Kom med, når jeg starter et yogahold
op i januar. Det er gratis at deltage og
kommer til at foregår i Beboerhuset hver
onsdag fra kl. 19-20. Første gang er d. 8.
januar (holdet kører ved min. 5 deltagere og max 15). Tilmelding via mail til
mariastegemeyer@gmail.com eller Facebook-gruppen ‘Yoga i Lundtoftegade’. Det
er både for mænd og kvinder, og du kan
være med uanset yoga-erfaring.
Venlig hilsen Maria

holder Juleferie, men vi vender stærkt tilbage med en
officiel indvielse,
Torsdag den 9/1, ml. kl. 16 - 18.
Du finder os i Multikælderen,
under det lille vaskeri, lige ved
siden af Ejendomskontoret.
Her kan du bytte eller aflevere
brugbare ting og sager.
Dog ikke tøj, fodtøj, bøger og møbler.
Mange hilsner fra
Elsebeth og Lotte

praktisk information
Har du en indboforsikring?
Det er vigtigt, at man har en, inden ulykken rammer, som f.eks. brand eller
indbrud. Få hjælp til at få lavet en indboforsikring hos åbne rådgivning hos
NørrebroByggerne på ejendomskontoret hver onsdag mellem kl. 10-12.
Du kan også ringe til den sociale vicevært Mia på tlf. 4019 9976.

Bore- og banketider
Man-fre: 8-19.00
Lørdag: 9-15.00
Søn- og helligdage: 10-14

Kontakt ejendomskontoret
Lundtoftegade 21A
Åbningstider: Man.-fre. kl. 10-12.00,
samt tors. 16-18.00
Telefon: 3581 8173
Telefontid: Man.-fre. kl.. 8.30-10.00
Mail: ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Servicenumre

Ejendomskontoret: 3581 8173
Akut-telefon: 3325 4512
NørreBrobyggerne: 3587 4500

Kalender

Jul på Den Røde Plads
Foto: Marlene On The Wall

December
Lørdag 7.

• Julemarked i Elmegade
• Julekoncert med Gospel Unlimited i Brorsons Kirke

Søndag 8.

• Julekoncert med De Homofone i Brorsons Kirke
• Julebanko og fællesspisning i Spisebar20

Mandag 9.

• Game Girl Zone på Café Nora
• Foredrag om Nørrebros Industri i Nørrebrohallen

Tirsdag 10.

• Vinylmarked med julehygge på Den Røde Plads

Onsdag 11.

• Nørrebro Lokaludvalgsmøde

Torsdag 12.

• Fernisering på ”Udsigt/indsigt” på Nørrebro Bibliotek
• Bæredygtigt julemarked hos Mellemfolkeligt Samvirke
• Mormormad i Simeons Kirke
• Vinterkoncert med Bark Koret på Støberiet

Fredag 13.

• Fredagsbar: Øl og spil i Nørrebrohallen

Søndag 15.

• Julesang på Balders Plads
• Julebanko og fællesspisning i Spisebar20

Mandag 16.

• Game Girl Zone på Café Nora

Torsdag 19.

• Mormormad i Simeons Kirke

Fredag 20.

• Fredagsbar: Øl og spil i Nørrebrohallen

Lørdag 21.

• Høxbroes knashyggelige julestue hos LiteraturHaus

Søndag 22.

• Julebanko og fællesspisning i Spisebar20

Tirsdag 24.

• Det store krybbeshow i Simeons Kirke
• Jul på Den Røde Plads
• Julemiddag i Simeons Kirke

Læs mere om de enkelte begivenheder på
www.mitnorrebro.dk

