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Det vigtigste afdelingsmøde
Kære Naboer,
Først og fremmest vil jeg benytte
lejligheden til at sige ”tusind tak”
til alle frivillige og aktive beboere
i Lundtoftegade, der deltog i
fællesspisningen midt i februar.
Det var fantastisk dejligt at mærke
det store og levende engagement,
I hver især bidrager med til vores
fællesskab. Vi gentager succesen
og udvikler konceptet - og åbner
måske snart op for, at flere kan
deltage. Med fællesspisningerne
kan vi styrke sammenholdet
på tværs af afdelingen, og vi
får anledning til at orientere og
diskutere vigtige ting i uformelle
rammer. Men mest af alt handler
det om at hygge sig sammen.
Glæd jer!
Gårdrummet ved blok G ud mod
Borups allé og Ågade har fået en
stor bevilling. Ja, faktisk har vi
sammen med Nørrebro United
fået 5.5 millioner kroner til at
arbejde videre med og realisere
det projekt, vi efterhånden har
arbejdet på i lang tid. Vi er blevet
udvalgt blandt flere andre store
projekter i Danmark. Det kan I
læse mere om inde i bladet. Det
er vanvittigt flot, og noget vi
virkelig kan være stolte af – mest
fordi projektet er udviklet af os
beboere, sammen med en stærk
lokalforening, der gerne vil gøre
en masse gode ting for børn
og unge i vores område. Netop
processen, der har været omkring
udviklingen af gårdrummet
ved blok G er inspiration til
det næste store projekt vi i
afdelingsbestyrelsen sætter i gang.

En infrastrukturplan for hele
Lundtoftegade
Vi har med udgangspunkt i
de midler, der blev sat af på
afdelingsmødet sidste år, og
med en ekstra bevilling fra AKB
København lavet en aftale med
LABLAND arkitekter, der skal
hjælpe os med en ansøgning til
Landsbyggefonden. Det kommer
til at indbefatte forandringer for
store dele af Lundtoftegade. Det
bliver forandringer på en rigtig
god måde, der forhåbentlig vil
komme os alle til gode og skabe en
masse nye muligheder for samvær
på de områder, der er vores alles.
Både udearealer, parterrerum og
det store tomme hus ved nr. 21 er
en del af planerne. Det hele starter
op nu her, og vi vil blandt andet
holde en stor workshop for ALLE
beboere i slutningen af april eller i
starten af maj.
Det hele leder frem til det
vigtigste afdelingsmøde i
Lundtoftegades historie!
På afdelingsmødet i september
skal der nemlig træffes nogle
vigtige beslutninger for
Lundtoftegades fremtid. Vi skal
skabe nye rammer omkring vores
hjem, og i afdelingsbestyrelsen
håber vi, at vi skal gøre det
sammen med alle jer. Samtidig
skal vi vise omverden, at
Lundtoftegade ikke kun er her
for at blive, men også er her for
at inspirere resten af den almene
boligsektor i Danmark – ligesom
det nye gårdrum ved blok G vil
gøre det. Det kan måske i nogens
øre lyde abstrakt, for ”vi bor her jo
bare”, men det er det, vi vil, og det
er det, vi kan. Og nåh ja, så skal vi

af den ghettoliste, og vi skal langt
væk fra den.
Det kan vi kun komme, hvis
vi sammen træffer nogle valg,
der er gode for os, der bor i
Lundtoftegade. Derfor er det
vigtigt, at vi til afdelingsmødet i
september får en diskussion om
disse ting, og at så mange som
muligt møder op, og bruger sin
stemme.
Alle, der gerne vil høre mere
om de planer, vi arbejder på,
eller har lyst til at bidrage til
Lundtoftegades fremtid kan
kontakte mig på: 28900810
eller mail: akb.lundtoftegade.ab@
gmail.com.
Til hver en tid ;)
Søren-Emil Stenkjær Schütt,
Formand i afdelingsbestyrelsen

Vil du gå til kunst?
Er du mellem 13-18 år, så kan du blive del af et fedt fritidstilbud på
Kunsthal CC - Copenhagen Contemporary - hvor du efterfølgende har
mulighed for at få et fritidsjob.
Du får mulighed for at gå til kunst en gang om ugen på Danmarks
førende kunsthal, hvor du får lov til at lave kunst i vores kæmpe værksted,
udtænke events og sjove aktiviteter, som både skal foregå i kunsthallen og i
Lundtoftegade. Der er ingen grænser og 20 meter til loftet. Vi tager også på
ture.
Efterfølgende kan man blive ansat som fritidsjobber hos CC hvor
man kommer til at hjælpe til med workshops og omvisninger - fx til
Kulturnatten, Den Lille Kulturnat, Art Week, Roskilde Festival og i
skoleferierne.

Kom med i Klub 43
Klubben i nr. 43 i Lundtoftegade er en fritidsklub for børn i alderen 10-13
år. Den er en del af fritidscenter Bispebjerg Syd.

Klub 43 er åben for spændende aktiviteter i din fritid efter skole, hvor der
er voksne, som glæder sig til at være sammen med dig. Lige fra en hyggelig
snak med en kop te, til turneringer og diverse aktiviteter.
- I vores kælder har vi en sal til stikbold, bordtennis og med spejle på
væggen, der byder op til dans.

- Har du brug for at slappe af og bare hænge? Så har vi også et lille hyggerum. Her kan du slænge dig i en
sækkestol og læse tegneserier eller få en hyggesnak med vennerne.
-I vores lille biograf er der mulighed for at se film sammen om fredagen.
-Du kan også vælge at komme ind i værkstedet og udfolde din kreative sider. Der vil være mulighed for at lave alt
lige fra perleplader, smykker, malerier til større længerevarende projekter.
-I vores baggård er vi ved at lave en bålplads, hvor vi kan hygge med snobrød og grille.

Hver uge holder vi klubmøde, hvor du har mulighed for at komme med ønsker til klubben. Samme dag vil vi
skiftes til at lave mad sammen. Nogle gange bager vi endda en kage. Vi tager desuden på besøg i vores andre
fritidsklubber, hvor vi kan deltage i deres aktiviteter, og der er også mulighed for, at du kan få hjælp til dine
lektier.
Vi glæder os til at møde dig
Venlig hilsen
Sina, Martin, Mohamed og Jette.

Adresse: Lundtoftegade 43, 2400 KBH NV,
Telefonnummer: 29 10 30 12,
Åbningstider: mandag-fredag fra kl. 13.30 – 18.00

Mere fodbold og bedre
faciliteter i fremtiden

D

er har været gode
nyheder for Nørrebros
fodbold-fremtid her i
starten af 2020. Sidste år søgte vi
i AKB Lundtoftegade sammen
med vores samarbejdspartner
Nørrebro United om støtte
til et større fodboldprojekt
hos Realdania og Lokale- og
Anlægsfonden. I februar fik vi
et positivt svar retur; vi har fået
bevilliget 5,5 millioner kr. Det
er stort! Det betyder, at vi i den
nærmeste fremtid kan give vores
børn her i Lundtoftegade, og
resten af Nørrebros fodboldglade
børn, flere muligheder for at
spille fodbold. Projektet hedder
’Nørrebro samles på banen’.
Forældre og andre beboer får
tilmeld mere plads og rum til at
kunne samles og blive en del af
deres børns fritidsaktitet.
Gennemførelsen af projektet
koster i alt cirka 11 millioner

kroner. Med de 5,5 millioner
har vi altså fået bevilliget
cirka halvdelen. Den anden
halvdel kommer blandt andet
fra de almene boligforeninger,
Københavns Kommunes Kulturog Fritidsforvaltning og NØBUFonden (Nørrebros Børne- og
Ungdomskomité).
Fra lukkede til åbne rum
Helt kronket skal pengene gå
til at bygge flere fodboldbaner
og renovere boldburerne i
vores gårdrum. Nørrebro
United flytter en del af deres
træning ud i tre af Nørrebros
baggårde, her inklusiv vores.
Vores boldbure bliver ombygget
til et åbent boldspilstorv, bliver
nedsænket med kunstgræs og
omgivet af et varieret terræn.
Det ideelle samlingssted for
forældre, søskende, andre
beboer og folk udefra. Der
kommer f.eks. trætribuner, der
fungerer som både siddepladser
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og opbevaring af fodboldgrej.
Torvet får desuden en
stemningsbelysning, der slukkes
og tændes på de tidspunkter, der
passer med Nørrebro Uniteds
spilletider. Samtidig tager
belysingen hensyn til beboernes
døgnrytme. Fodboldtorvet
bliver udviklet i samarbejde med
landskabsarkitekterne Kragh &
Berglund.
Med de nye fodboldfaciliteter
åbner vi mere op for omverdenen
og samværet. Såvel med hinanden
her i Lundtoftegade, som med
resten af børnene på Nørrebro.
Samarbejdet med
Nørrebro United
I forvejen har vi et godt
samarbejde med Nørrebro
United. Vores samarbejde har
sikret os halvdelen af pladserne
på deres venteliste til børnene
her i Lundtoftegade. I øjeblikket
afholdes der børnetræning for

U5 til U7-spillere
nogle timer om ugen i
samarbejde med vore
beboerforening.
Med den gode
nyhed kan I altså
glæde jer til flere og
bedre muligheder
for fodbold
imellem blokkene i
Lundtoftegade. Der
bliver flere spændende
fodboldkampe
med børn fra andre
boligforeninger, og
så får vi nok den
sejeste fodboldbane
på Nørrebro. Desuden
er det jo ekstra
spændende, når man
som beboer selv har

haft indflydelse på
sådan et stort projekt.

Fællesskab, læring og sunde retter
- finder du i Familiekøkkenet

D

et er mandag eftermiddag på Nørrebro, og
klokken har netop slået 16.00. Februarregnen
slår imod de store ruder i køkkenet på
Nørrebro Park Skole. Skolekøkkenet ligger ud mod
Jagtvej, hvor gadelygterne så småt er ved at lyse de
mørke og våde gader op. Inde i køkkenet på Nørrebro
Park skole er der farverigt og varmt. Underviserne
fra ’Hello Kitchen’, Lotte og Laura, er i højt humør.
De er i fuld gang med at gøre klar til aftenens
Familiekøkken. De har anrettet et bord, der lyser
lokalet op med den store bunke rodfrugter, friske
krydderurter og forskellige olier og krydderier. På
opslagstavlen hænger opskrifterne klar, der viser,
hvad familierne skal kokkerere sammen.

hvor de serverede deres mad. ”Kan I huske, hvilke
grøntsager vi brugte sidst?” ”Der var en rød og en
hvid”, siger en af drengene, der står helt oppe foran
det grøntsagsfyldte bord. ”Det er rigtigt”, bekræfter
Lotte, ”det var rødkål og hvidkål, og så var der også
et glaskål”. ”Hvor køber man det henne?”, vil drengen
vide, og Lotte forklarer, at man godt kan købe glaskål
i nogle supermarkeder.

Snart strømmer mødrene ind med deres børn, og
alle hilser glade på hinanden. De mindste børn, som
endnu er for små til at deltage, bliver passet af to unge
piger ude i aulaen. Så kan de større børn og deres
mødre bedre koncentrere sig om at lære de nye retter
sammen.

En lille knoldet rod
Nu er det tid til at præsentere aftenens fokus for
familierne. ”Kender I den her?”, Lotte holder en
lille knoldet rod op. ”Er det en kartoffel?” gætter en
af børnene. ”Det er en jordskok, og det er den, vi
skal bruge til vores vintersuppe i dag”, siger Lotte.
”Hvad så med de her, kender I dem?”. Nu er det to
lange hvide rødder, der bliver vist frem. ”Det er en
persillerod og en pastinak” skynder en sig at sige.
”Den med top er en persillerod og den uden top, er
en pastinak”. ”Wauw, det er der aldrig nogen, der har
gættet før” roser Lotte, og er tydeligvis imponeret.

”Velkommen og tak for sidst”, indbyder Lotte, og
fortsætter, ”jeg fik helt tårer i øjnene, da jeg så de fine
restauranter, I havde lavet”. Lotte hentyder til sidste
mandag, hvor familierne havde lavet restauranter,

Den anden underviser Laura skal lære familierne om
sundhed og ernæring. ”Vi skrubber rødderne rene,
i stedet for at skrælle dem, fordi der ligger så mange
vitaminer i skrællen”, siger Laura. ”Jordskokken er i

sæson i øjeblikket, og det er
derfor, vi skal bruge den, da det
er sundt at spise efter sæson.”.
Til suppen skal familierne
tilberede rugbrødscroutoner
og persilleolie. Laura viser
det velkendte orange mærke
frem; ’Vælg fuldkorn først’.
”Kender I det?”, spørger
hun. ”Det er det mærke, I fx
finder på rugbrødsposerne
i supermarkedet, og det
er også super godt, når
det er ramadan”, smiler
hun. ”Til suppen bruger vi
madlavningsfløde, i stedet for
almindelig fløde fordi, der ikke
er så meget fedt i.”.
Sikkerhed i køkkenet
Sikkerheden er også vigtig at
få på plads, før madlavningen
går i gang. Børnene skal vide,
hvordan man håndterer knive
og diverse køkkenredskaber.

”Hvordan er det nu, vi bruger
kniven?”, spørger Laura og
tilføjer, at mor kan hjælpe
med at holde på kniven, imens
børnene skærer. Der bliver
lagt et løg og et hvidløg op på
skærebrættet. Børnene skal
have genopfrisket, hvordan
man bedst skærer et løg ud.
”Man skærer enderne af først,
halverer det og følger stregerne
i løget”, bliver børnene og
Laura enige om. En pige får
lov at demonstrere, hvordan
hvidløget skal håndteres. Hun
ligger sin lille håndflade på
hvidløget og lægger alt sin
vægt ned i bordet. ”Knirk”,
siger det, og hvidløget
ligger nu helt fladmast på
skærebrættet. Børnene har
allerede lært en del tricks de
sidste mange mandage med
Familiekøkkenet.

OM FAMILIEKØKKENET
Samarbejdet:
Familiekøkkenet er et samarbejde
mellem NørreBrobyggerne, Københavns
Kommune og Hello Kitchen.
Sidstnævnte er også kendt under Fars
Køkkenskole.
Deltagerne:
I familiekøkkenet mødes 10 familier seks
mandage i træk på Nørrebro Park Skole,
fra kl. 16.15-19.00. Det er børn fra 2.-5.
klasse, der deltager sammen med enten
deres mor eller far. Den 5. gang laver
familierne en restaurant sammen, hvor
de inviterer gæster udefra.
Fokus:
Projektet har fokus på at lære familierne
om både sundhed og ernæring,
køkkentricks og -sikkerhed samt
bæredygtighed, herunder madspild og
grøntsager i sæson.

Lotte demonstrerer for
børnene, hvordan man
bruger stavblenderen
korrekt, så ingen
kommer til skade.

Der bliver skrællet
både pastinakker,
persillerødder og
jordskokker til
suppen.

Feedback:
Københavns Kommune modtager
feedback fra deltagerne ved hver
afslutning. Familierne er især glade for
kvalitetstiden, de får med deres barn/
børn, også fordi mindre søskende kan
blive passet. De synes også, at det er
spændende at afprøve nye retter sammen
samt finde trygheden i at bruge knive og
køkkenmaskiner.

Neon-grøn
persilleolie
klar til
suppen.

Klar, parat, start!
Børn og voksne ifører sig farverige forklæder og
smører ærmerne op. De fordeler sig rundt om
kogeøerne. Først er det jordskokkesuppen, der skal
tilberedes. Der er enighed om, at jordskokkene med
deres små knolde, ikke er helt nemme at skrælle.
Men de kommer igennem det og suppen bliver
sat over. En af deltagerne forklarer begejstret om
den spanske tortilla, de lavede sidst. ”Jeg lavede
den derhjemme, og peppede den op med en masse
krydderier, og så fik børnene den med på madpakke
næste dag. Det var meget nemmere, end jeg troede”.
”Det er ærgerligt, at det er sidste gang i dag. Det er så
hyggeligt, og man får endda nye venner”, tilføjer hun.
Neon-grøn persilleolie
”Kom op til bordet igen”. Lotte råber den snakkende
flok op. Nu er det blevet tid til næste fase i middagen;
persilleolie og rugbrødschips. Børnene flokkes rundt
om bordet igen, og Lotte tager en stavblender op i
hånden. Hun demonstrerer skridt for skridt, hvordan
man betjener den. ”Børnene må gerne prøve, men
lad mor stå ved siden af.” Rugbrødschipsene skal
gøres sprøde med olie, salt og krydderier. ”Og
husk nu at smag til”, siger Lotte. Persilleolien bliver
tilberedt og ender ud med en neon-grøn farve. ”Er
det ikke vildt, så flot den bliver. Det er når den når
65 grader, at den bliver så flot grøn”, forklarer Lotte.
”Det er mig, der har lavet den”, siger en af drengene
og kigger stolt på persilleolien.

Lara og Jara
med deres
diplomer fra
Familiekøkkenet.
Middag og diplomoverrækkelse
De to søstre Lara og Jara dækker op ved langbordet.
Det er blevet tid til den store fællesmiddag. Aftenen
er helt speciel og også lidt sorgmodig fordi, det
er sidste gang holdet mødes i Familiekøkkenet.
Roen sænker sig kun for en kort stund overdøvet
af knirrende bestik. Snart går snakken i gang
igen, alt imens der bliver slurpet løs af den hvidcremede suppe ”Mmm, den er god den her suppe”,
udbryder en af deltagerne. Det er nu blevet tid til
diplomuddeling. ”I har simpelthen været så godt et
hold, og I har alle bidraget til den gode stemning i
køkkenet”, roser Lotte, ”og I mødre har været gode til
at støtte børnene hele vejen igennem”. Alle deltagerne
modtager et forklæde med Familiekøkkenets logo, et
diplom og et opskriftshæfte.
Klokken er slået 19.00, og inde på Nørrebro Park
Skole bliver der pakket doggy-bags med resterne af
suppen. Intet skal gå til spilde i Familiekøkkenet.
Tak til alle deltagerne for en hyggelig aften og
lækker suppe!

Leg og højtlæsning
- med Familiesjov

F

amiliesjov holdt sidst deres månedlige tirsdags-arrangement lige omkring fastelavn. I den anledning
havde børnene været kreative med deres udklædning. Man kunne blandt andet se en popcornbeholder
og en sød Minnie Mouse rende rundt imellem alle bøgerne og legetøjet i Beboerhuset.

Familiesjov havde arrangeret højtlæsning med 2200 godnathistorier og leg med Brobyggerne. Klokken 18
samlede børn og voksne sig rundt om langboredene, hvor de afsluttede aftenen med lækker marrokansk
kylling.

Vil du være med?

Har du musikalsk blod i årene og bor du i AKB, Lundtoftegade?
I samarbejde med afdelingsbestyrelsen er Jeanette, der er beboer
i AKB, Lundtoftegade, i gang med at sammensætte et hold af
musikalske mennesker fra Lundtoftegade. Drømmen er at lave en
1-dags festival med titlen ”Lyden af Lundtoftegade” - og det er netop
derfor, at det udelukkende vil være optrædender fra vores blokke.
Så har du blod på tanden, så stem instrumentet
allerede nu og kontakt afdelingsbestyrelsen her:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com - så sætter vi dig i
forbindelse med resten af det musikalske Lundtofte-hold.
Vi leder efter dig, der er musiker/sanger professionel eller amatør - og kunne tænke dig
at optræde. Vi glæder os til at høre fra dig!

Bier i Lundtoftegade...

Bliv en del af redaktionen

Vil du være med til at passe bier og
dyrke honning fra Lundtoftegades egne
bistader? Vi leder i øjeblikket efter
beboere, der kunne være interesserede i at
oprette en lille ”bi-gruppe”, da vi har fået
et tilbud om at samarbejde med ByBi.

Er du glad for at skrive og måske god
til grafik? Vi er i gang med at etablere
en redaktionsgruppe med beboere fra
AKB, Lundtoftegade, så vi er flere, der
kan biddrage til Lundpostens indhold.

Lyder det som noget for dig? Skriv snarest
muligt til afdelingsbestyrelsen:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

Er du interesseret? Så skriv til
afdelingsbestyrelsen:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

Opslagstavlen
Bidrag til Lundposten
Opskrifter, læserbreve, gode
historier, ting du vil sælge eller
bytte, nyheder fra foreninger og
aktiviteter og andet, du gerne vil
dele med dine naboer.

Nye træﬀetider

Send tekst og gerne billede til
redaktionen.

Afdelingsbestyrelsen har fået nye
træffetider. Fremover vil du kunne
møde bestyrelsen i Beboerhuset nr.
41B på 1. sal den første tirsdag og
tredje torsdag i måneden mellem
kl. 16.30-18.30.

Frivillig opvasker søges
Skal nogen fejres?
Ønsk tillykke med fødselsdagen,
jubilæet, brylluppet og andre
fejringer her i Lundposten.
Send din hilsen til Lundpostens
redaktion, så bringer vi din hilsen
i næste nummer af Lundposten.

Vi er et hold af frivillige, der afholder
familiesjov her i Lundtoftegade den sidste
tirsdag i hver måned.
Lige nu mangler vi et par ekstra frivillige
hænder, der kan hjælpe os med at tage
opvasken, når familierne har spist sig mætte i
den lækre mad. Det drejer sig om ca. to timer
hver gang. Det er et populært arrangement,
så der kommer mellem 60-100 mennesker og
spiser med hver gang.
Som frivillig hos os får du et hyggeligt
fællesskab, en masse glade unger, der altid er
klar til at hjælpe, et måltid lækker mad og en
STOR portion taknemmelighed.
Skriv en sms til Lene Kristensen på 27439689

Faste aktiviteter
Pusterummet

Hver mandag kl. 12.30-15.00 kan du dukke
op i Pusterummet i nr. 47A. Her får du billigt
smørrebrød, hygge, en tår kaffe og en snak om alt
fra hækleopskrifter til rigets tilstand.
Pusterummet arrangerer også udflugter, som alle
er velkomne til at deltage i – det koster cirka 100
kr. til entré eller lignende.

Familiesjov

Den sidste tirsdag hver måned kl. 16.30- 19.00
er der familiesjov med hygge, aktiviteter og
fællesspisning i Beboerhuset i nr. 41B.

Lektiecafé

Hver mandag kl. 16-18.00 er der hjælp at hente
til lektierne hos Ungdommens Røde Kors på
Den Bemandede Legeplads.

Nyt børnetøj

Hver torsdag kl. 16-17.30 kan du i kælderen
i nr. 37 tage forbi Lundtoftegades helt egen
børnetøjsbyttebiks. Her kan du aflevere det tøj,
som børnene måske er vokset ud af – og komme
hjem med noget, som andre ikke kunne bruge.
Huda fra NørreBrobyggerne står klar med en
hjælpende hånd, og så er det altid hyggeligt at
være i Børnetøjsbyttebiksen for både store og
små!

Det sker
Ny kunst!
D. 6. marts har udstillingen Charlies Slow-Mo
Kung Fu premiere på de syv skærme imellem
boligblokkene i Lundtoftegade. Til Vægs har
denne gang inviteret kunstneren Marie-Louise
Vittrup til at kuratere skærmene. Sammen med
en flok unge mennesker fra Lundtoftegade har
hun undersøgt forskellige aspekter af dansens
verden. Der er syv scener, én scene til hver
skærm. Udstillingen kører fra d. 6. marts-3.
maj fra torsdag - søndag kl. 9-19.

Banko
Bankoklubben er ikke kun for de spilleglade. Klubben er
den perfekte ramme for fælleskab og glade dage med dine
naboer - og hvis man så ovenikøbet kan tage en præmie
med hjem under armen. Har du lyst til at være en del af
banko-fællesskabet? Bankoklubben finder pladerne frem
den anden onsdag i hver måned fra kl. 11.30-17.00 i
Beboerhuset.

Fællesspisning
Med bestyrelsens nye initiativ, hvor alle frivillige
er inviteret til fællesspisning en gang hver anden
måned, kan I nu allerede sætte X i kalenderen
tirsdag d. 5. maj.
Kontaktpersonerne i Lundtoftegades klubber og
foreninger vil få mere info, når tiden nærmer sig, så
de kan orientere deres frivllige om det.
Vi glæder os allerede!

Falafler og frikadeller
-med de frivillige

D

en 20.2.2020 skød bestyrelsen deres nye initiativ ’Fællesspisning med de frivillige’ i gang. Det var en
kæmpe succes, og huset var fyldt op med omkring 40 glade snakkende beboere fra diverse foreninger
og klubber. Udover hyggeligt samvær, giver fællesspisningen også bestyrelsen mulighed for at informere de frivillige om diverse tiltag, der sker nu og kommer til at ske fremadrettet samt diskutere vigtige
emner.
Tak til alle der deltog. Vi har allerede sat en dato for næste fællesspisning, nemlig d. 5. maj.
Bestyrelsen gav de frivillige en
update om, hvad de arbejder på i
øjeblikket, og hvad der kommer til at
ske af spændende initiatiaver i 2020.

Der var god steming i beboerhuset, der
summede af snak, klirrende bestik og grin.

Beboerhuset var fyldt op med cirka
40 tilmeldte friviilige beboer.

Der var linet op med falafler,
danske og græske frikadeller,
salatbar, urtedressing og
stegte kartofler. Det var
Kvindeklubben og Allan og
Line fra bestyrelsen, der stod
for maden. Måltidet blev sluttet
af med hjemmebagt kage.

Besøg af Stjernekoret
- fra Goldschmidts

I

feburar gæstede Goldschmidts Musikakademi
AKB Lundtoftegade. Arrangementet blev
holdt hos vores nabo Urban 13, da de har de
ideelle omgivelser til musikarrangementer.
Souschef Emil Goldschmidt startede ud
med at fortælle om musikakademiets
oprindelse og formål, nemlig at tilbyde gratis
musikundervisning til børn og unge. De har
særligt fokus på dem, som fx på grund af
økonomi ikke har adgang til andre musiktilbud.
De samler dermed forskellige børn i et musikalsk
fællesskab. Emil er selv underviser og klarinettist.
Kvindeklubben havde sørget for at fylde
stjernekorets små maver, inden de skulle på
scenen. I løbet af aftenen fyldte koret vores ører
med musik fra alverdens fjerne lande - Egypten,
Tyrkiet, Iran osv. I alt kan de synge på 30
forskellige sprog. Publikum var helt blæst over af
deres smukke stemmer og alle de sprog, de kunne
synge på. Med på scenen havde de Bilal Irshed på
oud og Lars Fiil på klaver.
Skoleleder Helene Vindsmark var til stede, så
interesserede kunne få besvarer spørgsmål om
optagelse, fag m.v.
Aftenen sluttede af i Beboerhuset, hvor
Kvindeklubben stod klar med varm krydret mad.

Følg med
AKB København, Lundtoftegade
Det er en åben gruppe for alle, men er et sted, hvor beboerne i
Lundtoftegade kan få kontakt med hinanden.
KAB - bedre boliger for alle
Følg KAB - vores administrationsselskab, der administrerer
almene boligområder.
Boligselskabet AKB, København
Følg denne side, og vær med på, hvad der sker i hele København
hos vores boligselskab.
Yoga i Lundtoftegade
AKB, Lundtoftegades helt egen yogahold. Holdet er oprettet af vores
egen beboer Maria. Gruppen er privat, så søg om anmodning og
meld dig til blid yoga i beboerhuset.
Til Vægs - Lundtoftegade
Er du interesseret i kunst? Til Vægs er et kunstprojekt og en
udstillingsplatform i Lundtoftegade. De udstiller på skærmene
imellem blokkene i AKB, Lundtoftegade og skifter jævnligt
udstillinger.
Mit Nørrebro
Følg denne side hvis du vil holde sig opdateret med fair og faktabåret
journalistik om Nørrebro.

Lundtoftegade, København N
Her kan du holde dig opΩdateret på, hvad der sker af stort og småt
i og omkring Lundtoftegade.

Urban 13
Vores Nabo under Bispeengbuen. Følg dem og hold dig opdateret om
alle deres spændende kulturevents og koncerter. AKB, Lundtoftegade
samarbejder jævnligt med dem.
Nørrebro United
Er du sportsfreak? Nørrebro United er NørreBrobyggerne og AKB,
Lundtoftegades samarbejdspartner, der bl.a. har gjort det muligt
at have baggårdsfodbold i Lundtoftegade. Hold øje med deres seje
sportsevents.

Nyt fra ejendomskontoret
AFFALDSBEHOLDERE:

H

ar du lagt mærke til de betonkolosser, der står rundt omkring i vores område? Hvis du har
undret dig over dem, kan vi fortælle dig, at det er dem, de negravede affaldsbeholdere skal være
i. Der er i alt 42 stk., der skal graves ned syv forskellige steder med 6 stk. på række. De er 5 m3
og vejer cirka 6 ton stykket.

VARMTVANDSBEHOLDERE:

E

fter et langt tilløb i samarbejde med vores lokale VVS Alltech og HOFOR er varmecentralen i blok
E-F ombygget. Ombygningen omfatter kun det varme vand og altså ikke varmen til radiatorerne.

Teknisk forklaring (for de nørdede): Før var der en varmeveksler, der varmede det kolde vand op og
fyldte en 4500 liter beholder op (en såkaldt buffertank).
Denne tank forsynede 236 boliger med varmt vand, svarende til ca. 20 liter varmt vand, hvis alle beboer
brugte vand samtidigt.
Den 4500 liters beholder er nu ombygget, så der er kommet varmesnegle i tanken. Det virker lidt som en
elkedel. Det vil sige, at den 4500 liters beholder kan varme vandet op meget hurtigt. Dette skulle gerne
give en bedre komfort.
Til sommer går vi i gang med at udskifte 48. stk. Circon ventiler, som sidder på alle lodrette
varmtvandsstigestrenge. Disse sørger for den korrekte mængde vandflow i stigestrengene. Dem der
er monteret nu er af forskellige mærker og kan derfor virke forskelligt, hvilket ikke giver den ønskede
komfort. Når disse skal udskiftes, så vil det varme vand igen blive lukket et par dage. Det får I naturligvis
mere information om, når den tid kommer.

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

Det sker på Nørrebro

V

i har samlet et udpluk af alle de arrrangementer og events, der sker på Nørrebro i denne
måned - både for børn og voksne. Kalenderen har vi lånt fra Mit Nørrebro. Som noget nyt
har vi også tilføjet alle Urban 13’s events i kalenderen. Vi synes nemlig ikke, at I skal gå glip
af alt det, der sker hos vores nabo. Desuden er det kun et stenkast fra, hvor vi bor, så det er nemt at
smutte derover - også på en helt almindelig onsdag. Klip siderne ud og hæng på dit køleskab, så du
ikke glemmer at være kulturel.

MARTS
Fredag 6.

Lørdag 7.

Søndag 8.

• Fredagsbar - Øl og spil i Nørrebrohallen
• Banko & Bajer i Nørrebro United
• Fredagsmørkning i Møllegade
• Hip Hop Karaoke | m. DJ Kakaboom | Urban 13
• Foodsharing i Osramhuset
• Demonstration: Stop salg af Mjølnerparken!
• 1 års fødselsdag i Det Lilla Rum
• Koncert | Lyse nætter (Release)| Urban 13
• Kampdag - Kroppen er din
• Fuse Point Jam | Womens Day Workshop & Jam
• 8 marts - Kvinder på pladsen

Mandag 9.
Lørdag 7.

• Gratis-biografen i Laterna Magice: Vaskeægte japansk Ninja-film!

Tirsdag 10.

• Madklubben i Send Flere Krydderier/Union

Onsdag 11.

• Filmklubben | Werner Herzog | Urban 13

Torsdag 12.

Fredag 13.

Læs mere om de enkelte begivenheder på

www.mitnorrebro.dk og www.urban13.dk

Lørdag 14.

• Fællesspisning på Nørrebro i Simeons Kirke
• Mental underholdning | Nicky Pagels | Urban 13
• Fredagsbar - Øl og spil i Nørrebrohallen
• Den lille kulturnat
• Den lille kulturnat - Politimuseet
• Koncert | Ecstasy in Order + Jenny (Release) | Urban 13
• Vintage Kilo Sale i Nørrebrohallen
• Repair Cafe Nørrebro
• Foodsharing i Osramhuset
• Skraldespanden One Year Birthday!

Søndag 15.

• Veras Market Under Buen

Tirsdag 17.

• Madklubben i Send Flere Krydderier/Union

Onsdag 18.

• Filmklubben | Nye amerikanske drømme | Urban 13

Torsdag 19.

• Infomøde: Søg penge til dit sociale projekt!
• Fællesspisning på Nørrebro i Simeons Kirke

Fredag 20.

• Fredagsbar - Øl og spil i Nørrebrohallen

Lørdag 21.

• Antiracistisk kulturcafé
• Tøjbyttemarked Nørrebro - Simeons Kirke
• Foodsharing i Osramhuset

Søndag 22.

• PT Teater | Sluk lige lyset | Urban 13

Mandag 23.

• PT Teater | Sluk lige lyset | Urban 13

Tirsdag 24.

• Madklubben i Send Flere Krydderier/Union

Torsdag 26.
Fredag 27.

• Fællesspisning på Nørrebro i Simeons Kirke
• Koncert | Jeppe Kamper (EP Release) | Urban 13
• Fredagsbar - Øl og spil i Nørrebrohallen
• Sommertid - Københavns Internationale Poesifestival
(intil d. 29. marts)
• Koncert + Kortfilm | Zaar + Homesick | CPH:DOX | Urban 13

Lørdag 28.

• Foodsharing i Osramhuset

Søndag 29.

• Veras Market Under Buen

Tirsdag 31.

• Møde i Nørrebro Lokaludvalg (offentligt)
• Madklubben i Send Flere Krydderier/Union

