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Hvad er dine drømme
for Lundtoftegades
udendørsarealer?

DIN MIN VORES - HELHED OG ANSØGNING
Vi har – sammen med AKB København, KAB
og tegnestuen LABLAND – kastet os over at
lave en god ansøgning til Landsbyggefonden.
Og for at gøre det ordentligt, så skal vi
have jer med. Vi har brug for jeres tanker,
erfaringer og viden om hvordan det er at
leve og have sin dagligdag i Lundtoftegade.
Og nu hvor vi ikke må mødes, så vil vi gerne
have jeres hilsen – enten på video, over mail,
eller på anden vis.

Kærlighed fra altanerne
til verdens højeste banko
i april.
#sammenhverforsig

Foto | Thomas Brolyng

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.
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: 28 61 11 96
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Kredittering:
- Diverse vectors hentet fra: freepik.com og
flaticon.com
- Opslagstavle: Kstudio

tingene står langt fra stille her hos os
Kære Lundtoftegade,
Der er så mange ting, vi gerne vil lave
med jer, snakke med jer om og vise
frem.
Det kan vi ikke. Og vi har også
måtte aflyse afdelingsmødet den
12. maj. Jeg synes egentlig ikke, at
afdelingsmødet skal have en større
betydning end, at det er der, vi træffer
beslutningen om helt grundlæggende
ting af økonomisk karakter - og
som øverst demokratiske instans,
er afdelingsmødet selvfølgelig
væsentligt og helt centralt for det
at bo alment - ja faktisk er det selve
kernen og hjertet, men vi vil så
gerne udbrede demokratiet og skabe
nye rum for samtale og diskussion
- hvor vi skaber sammen og gør
demokratiet levende. Diskussionerne
og muligheder for at tage
beslutninger skulle vi gerne kunne
have udenfor afdelingsmødets vægge.
Det er ret meget det, vi arbejder
på, særligt i denne tid - hvor vores
bestyrelsesmøder foregår på mail
eller Zoom og Skype og hvad vi har.
Tingene står langt fra stille skulle jeg
hilse og sige.
Dette nummer af Lundposten
er et forsøg på at indvie jer i de
største projekter vi arbejder på i
bestyrelsen, Vi ville gerne have holdt
en masse møder, sammenkomster og
workshops omkring projekterne. Nu
får I det her.
I den forbindelse er det MEGET
VIGTIGT, AT I BYDER IND MED
JERES FORTÆLLINGER OG
DRØMME OM FREMTIDENS
LUNDTOFTEGADE OG AT I GØR
DET NU!
Så kan vi nemlig arbejde videre med
projekterne, så vi alle kan glæde
os til i fremtiden at udvikle vores
boligområde og fællesskab sammen
igen.
Faktisk er det min klare opfattelse,
at det er lykkes os i Lundtoftegade at
udvikle på vores fællesskab i en tid
med afstand. Det er fandme stærkt.

Altanbanko og gård underholdning
har taget kegler. Vi er blevet berømte
i Natholdet, TV2 Lorry, og hvad ved
jeg. Andre boligafdelinger ringer
til os for at overtage idéer søsat hos
os. Det kan vi faktisk ret godt lide!
At være centrum for kreativitet og
idéudvikling. Særligt kan vi godt lide
den følelse, vi har haft. En følelse af
at være sammen, at være naboer, at
involvere os lidt i hinandens liv.
Stor tommelfinger opad til
næstforkvinde Lotte for Altanbanko
idéen!
Vi fortsætter selvfølgelig og rider
videre på bølgen! I denne tid vil vi
rigtigt gerne støtte ekstra op, om
det, der betyder noget, og som kan
lære os noget om hinanden. Derfor
planlægger vi 4 gård arrangementer,
der handler om ramadanen - som
for mange af os er en vigtig tid.
Det glæder vi os rigtig meget til.
Nærmere information lander i
opgange og postkasser før end I ved
af det. Vi håber, I vil bakke op!
VIL DU HJÆLPE TIL OG VÆRE
FRIVILLIG TIL DE NÆSTE
GÅRD ARRANGEMENTER SÅ
KONTAKT OS!
De øvrige tiltag der er blev sat i værk
i sidste udgave af Lundposten var
også populære - tiltag der skulle
støtte op om hverdagslivet og de ting,
der kan være svære. Der er etableret
et telefon netværk. Nørrebrobyggerne
er på banen og bakker op om det
hele! Aktive beboere ført an af
tidligere bestyrelsesmedlem Leyla
Belhaj har startet maduddeling op i
Beboerhuset, og har også været i TV2
Lorry i den sammenhæng. Husk i
øvrigt også at plante jeres blomsterfrø
ude på fællesarealerne!
Der er simpelthen så imponerende,
at vi hiver udvikling af nye løsninger
op af hatten, når samfundet ændrer
sig, og nye behov opstår. Løsninger
til glæde for os selv og for resten af
samfundet.

Det er min fortælling om det
at bo i Lundtoftegade lige nu.
Nåe ja, så er der selvfølgelig
regnskabet fra 2019, der er blevet
omdelt til alle. Vi har et overskud
på 181.883,91 kr. Det kan vi vist
heller ikke klage over!
Bedste hilsner fra S-E
Formand i afdelingsbestyrelsen

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
Mustapha
Echiheb

Bestyrelsesmedlem
Leif
Henning Sømod

Bestyrelsesmedlem
Allan
Ibsen

Bestyrelsesmedlem
Svend
Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Carina
Hougaard Jensen

Bestyrelsesmedlem
Naima
Mouna

Suppleant
Bo
Andersen

Suppleant
Kim
Nicolaisen

Suppleant
Line
Bach Holm

Suppleant
Feride
Muslii

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

Fælleshaven -

Generalforsamling

Søndag d.24 Maj kl. 12.00-13.00
Dagsorden
• Valg af ordstyrer og referent.
• Til stede-liste går rundt. Skriv navn, adresse, tlf.nr. Og e-mail.
• Evaluering af foreningen fælleshaven – godt eller dårligt. skal vi
ændre noget.
• Opstart af sæsonen. Planlægge arbejde dage (husk kalenderen)
• Personlige plantekasser-skal det fortsætte den sæson.
• Kommunikation og initiativ. Hvordan får vi styrket fællesskabet i
foreningen.
• Evt.
• Forslag til dagsordenen afleveres til Meryems Postkasse
lundtoftegade 9. 6 sal tv.
Fælleshaven ligger ved Ejendomskontoret. 21A.
Alle er velkomne i haven. – Vil du være med i denne sæson så kom med til
mødet. (ellers læg en seddel i samme postkasse med dit navn, adresse og
tlf. nr.)
Vi ses Nabo. Med venlig Hilsen bestyrelsen i Fælleshaven.
Rabiye, Meryem, Shureel og Trine

Visioner og tanker bag vores centrale projekter i
AKB Lundtoftegade

I

afdelingsbestyrelsen arbejder vi konstant på at skabe et endnu bedre Lundtoftegade. Som altid ønsker vi, at I der
lever her skal deltage i udviklingen. Visionerne har vi sammen vedtaget på afdelingsmødet sidste september, og
siden har de udviklet sig :) Det er det, vi nu kalder Lundtoftegade Planen, Lundtoftegade Planen har 5 ben og dem
vil vi fortælle jer om her.
Fordi vores afdelingsmøde i maj er aflyst, og som opvarmning til vores afdelingsmøde i september, vil vi derfor
gerne give et indblik i visionerne og tankerne bag de centrale projekter, vi arbejder på i øjeblikket. I kommer
løbende til at få meget mere information om projekterne i takt med, at vi udvikler dem sammen, og selvfølgelig
når I endelig skal tage stilling til projekterne til afdelingsmødet til september. Vi håber, at det vi gør kan skabe
værdi for jeres liv, og vores fællesskab. Selve planen består af et kilometer langt dokument - det vil vi gerne spare
jer for. Så i det følgende har vi forsøgt at koge essensen ud af det, vi arbejder på, og vi håber, det er nogenlunde til
at forstå. Ellers er I altid velkomne til at spørge og deltage i udviklingen - vi vil også gerne fremsende hele planen
til dem, der ønsker det!
Som mange af jer ved, er vi udråbt som et ghettoområde, og konsekvenser af denne politik tør vi ikke tænke
på. Den kan have rigtig grimme konsekvenser for os. Vi har derfor “fået lov” til at udtrykke vores drømme i en
alternativ udviklingsplan til boligministeren. Det er de drømme, vi vil præsentere jer for her - og involvere jer
i - for vi skal skabe fremtidens Lundtoftegade sammen! Mange af drømmene er taget direkte fra jer. Vi har nemlig
skrevet ned og noteret, når vi har talt sammen på opgangsmøder, til workshops, til sociale arrangementer, når
vi har sludret under et tilfældigt møde i gården, eller når vi har modtaget e-mails med diverse udfordringer, I
oplever i dagligdagen. Det er derfor ikke helt tilfældige ting, vi har valgt at arbejde hen i mod.
Nogle af tiltagene kan forhåbentligt både skabe værdi for os i vores hverdagsliv og samtidig understøtte, at vi
arbejder langsigtet og seriøst med ghettokriterierne. Desuden arbejder vi på at komme væk fra den liste, så den
ikke skal være en truende faktor for vores fælles fremtid. Allerhelst så vi, at den liste forsvandt langt væk fra
jordens overflade - Den producerer ikke andet end dårligdom af værste skuffe, uanset hvilken hylde man trækker
ud! Det er ulækkert.
Lundtoftegade Planen - en introduktion
Vi respekterer selvfølgelig i den grad at rigtig mange af os “bare” bor i Lundtoftegade, og egentlig er glade og godt
tilfredse med det. I bestyrelsen arbejder vi lidt anderledes. Vi mener nemlig, at Lundtoftegade er meget mere end
en bolig - det er et sted, hvor vi bor og lever sammen - og et sted, der er et stort aktiv for resten af Nørrebro. Det
tror vi også er nødvendigt, når vi skal arbejde på en alternativt udviklingsplan, end den der kan være i vente i
ghettolovgivningen. Vores strategi for Lundtoftegade Planen kan derfor beskrives som “mennesker før mursten” altså at vi går ind for at træffe nogen beslutninger, der er gode for os, der bor her, og ikke kun tænker på de fysiske
rammer - vi vil gerne tænke i helheden. Strategien er baseret ud fra vores fælles værdier i AKB Lundtoftegade:
Socialt ansvar, Solidaritet og Deltagelse. Når vi træffer beslutninger, forsøger vi altid at spørge os selv, om det vi
gør er med til at fordre socialt ansvar, solidaritet og deltagelse. Gør det ikke det, skal vi ikke sætte det i gang, men
måske arbejde videre med idéen på en anden måde og ellers skal den forkastes!
For at blive klogere på måden vi arbejder på, har vi haft disse tre begreber til debat og i løbet af vinteren afholdt
tre åbne debatarrangementer. Alle debatter er blevet optaget og lavet til podcast. I kan finde dem fra den 8. maj
på enhver lyd tjeneste - søg på Lyde fra Lunden. Socialt ansvar, solidaritet og deltagelse gennemsyrer derfor hele
Lundtoftegade Planen og de projekter, vi sætter i gang. Vi er faktisk skide stolte af at arbejde værdibaseret og
strategisk med Lundtoftegades visioner. Det kan i den grad noget!
Men hvorfor gør vi alt det her, kunne man med rette spørge?
Det gør vi, fordi vi ikke vil lade os styre af ghettolisten og risikere, at vores boliger rives ned! Vi kan se rundt om
i landet at andre boligområder som vores - sælges og nedrives, og de mennesker, der boede der bliver smidt ud,
eller flyttet til andre områder. Vi ville have arbejdet med de samme visioner, ghettoliste eller ej, men på grund
af det politiske landskab er det ekstra vigtigt, at vi har en seriøs plan for fremtiden - inden andre laver planer på
vores vegne. Det er absurd og kalder i den grad på nye løsninger og nye drømme - vores drømme.

I denne forbindelse ønsker vi at skabe et alment kraftcenter i Lundtoftegade. Det skal være en fysisk bygning, der
skal samle os om flere forskellige ting: Faktisk skal huset samle alle vores 5 ben i én samlet plan. Da hele planen er
en demokratisk process, kan det være svært at afgøre, hvilke projekter, der kommer til at se dagens lys først - der
er mange ting, der kan spille ind på det. Derfor vil vi etablere et såkaldt bylivskontor, hvor byliv bliver forenet med
hverdagsliv, i et kraftcenter af kreativitet, samt en demonstrations flade med hverdagslivet i fokus. Herfra skal alle
planerne udvikle sig, og vi kan eksperimentere sammen. Og udvikle nye løsninger, som bliver endnu bedre end de
gamle.
Økonomisk er det vores ambition med hele hele Lundtoftegade Planen at sikre minimale omkostninger for os selv,
og for vores husleje - det skal ikke være dyrere at bo i Lundtoftegade, men vi skal måske selv give lidt til gildet.
Vi arbejder på højtryk med at søge utallige fonde og puljer. Det er helt vildt tidskrævende, og bestyrelsen leverer
en kæmpe usynlig arbejdsindsats med at opbygge et stort fonds netværk op omkring projekterne - heldigvis får
vi god hjælp fra gode samarbejdspartnere i både KAB og hos NørreBrobyggerne. De økonomiske indvirkninger
skal vi selvfølgelig diskutere og stemme om, og det skal vi på afdelingsmødet til september - hvor vi præsenterer
planerne.

Et alment kraftcenter i Lundtoftegade
Hvad menes der med et alment kraftcenter? Et alment kraftcenter skal være et sted for udvikling af og
eksperimentering med løsninger på alle tænkelige aspekter af livet. Det er et aktivitetshus og de 500 km2 skal
indrettes i fællesskab.
Hvor skal det ligge? I Lundtoftegade. Helt præcist i kommunens nedlagte bygning ved siden af ejendomskontoret.
der har stået tomt de sidste 4 år. Vi synes, det er virkelig ærgerligt, at se en bygning stå i forfald, når den kunne
være fyldt med indhold, der kan skabe værdi for os, og for andre på Nørrebro.
Hvad skal dette kraftcenter kunne? Sikre deltagelse, aktivitet, samskabelse og medborgerskab. Vi kan hver især
være medskaber i et fællesskab. Vi arbejder sammen med KAB og AKB København på at overtage bygningen
fra kommunen, og dele den op i mindre lejemål og en række bylivsværksteder. Her skal vi etablere en masse
funktioner, der kan hjælpe os med de ting, vi har behov for: Vi skal f.eks. bruge huset til at gøre det lettere for
os selv at komme på arbejdsmarkedet. Vi skal bruge huset som samlingssted. Vi skal bruge huset til at skabe
ting sammen. Vi skal bruge huset til at forbinde fysiske og sociale processer. Vi skal bruge huset til at udvikle
fremtidens almene boligform. Vi skal have en café og restaurant, hvor vi selv står bag gryderne - hvor vi spiser
sammen og lærer hinanden at kende eller snupper en dagens ret med hjem for en 20’er. Vi vil dermed forsøge at
samle de 5 ben i dette hus.

De 5 ben, der binder Lundtoftegade Planen sammen
Forestil dig at Lundtoftegade Planen har fem ben, som alle er uafhængige af hinanden, men fungerer bedst når de
spiller sammen. Det er altså samspillet mellem disse fem ben, der får Lundtoftegade Planen til at hænge sammen.
Med ben mener vi også områder.
Ben 1 (område):
Det almene
potentiale demokratisk
arkitektur og
fysisk udvikling

Ben 2 (område):
Kunst og kultur

Ben 3 (område):
Uddannelse og ny
udlejningsstruktur

Ben 4 (område):
Foreningsliv og
arbejdsmarked

Ben 5 (område):
Miljø,
bæredygtighed
og bynatur

Ben 1 (område): Det almene potentiale - demokratisk arkitektur og fysisk udvikling
Hvad er visionen og tankerne for dette område?
At vise hvorledes almene boliger fortsat kan være en eftertragtet boligform, også udover at have en overkommelig
husleje og gode boliger. Vi vil vise det almene potentiale i fællesskabet ved at arbejde kreativt med udviklingen af
bl.a. vores fællesarealer og infrastruktur. Det skal være meget lettere at få indflydelse på og udvikle vores område,
og det skal ikke kun være bestyrelsen eller udvalg der kan træffe beslutninger - det skal vi alle kunne. Det skal være
demokratisk og i bevægelse hele tiden.

Hvordan skal dette føres ud i livet?
Til dette er vi i samarbejde med AKB Lundtoftegade, KAB og tegnestuen LABLAND i fuld gang med at udarbejde
en ansøgning til Landsbyggefonden, så vi kan få indhentet de penge til projektet, der skal til for at realisere det - vi
forestiller os, at det bliver i omegn af 50-60 mio. kroner, vi kommer til at søge om hos Landsbyggefonden. I tråd med
den demokratiske proces er det helt afgørende, at I kommer på banen her, så vi kan præsentere vores fælles drømme
for de fysiske udendørsarealer i Lundtoftegade. Og så vi på sigt kan få mange flere meninger i spil, når vi skal
beslutte, hvordan vi gerne vil udvikle Lundtoftegade. Vi arbejder med potentialerne i Lundtoftegade ved systematisk
at fokusere på enkeltdele i forhold til helheden og de overordnede visioner.
Se kampagnen ’DIN MIN VORES - HELHED OG ANSØGNING’ på de næste sider - Vi har brug for DIN
fortælling.
Ben 2 (område): Kunst og kultur
Hvad er visionen og tankerne for dette område?
Vi vil gerne integrere mere kultur i Lundtoftegade. I øjeblikket bliver vi kun i ringe grad udsat for samtidskunst og
kultur, og vi vil også gerne skabe gode rammer for, at vi selv kan skabe kulturen. Vi vil give os selv adgang til samtids
- kunst og kulturinstitutioner og dermed give os en større viden om fortid, samtid og fremtid. Vil vil gerne motivere
hele AKB Lundtoftegade til at være aktive, skabende deltagere i vores samtids kunst og kultur.
Hvordan skal dette føres ud i livet?
Blandt andet i samarbejde med danske kulturinstitutioner samt mindre lokale kulturskabere, etablere
kunstguideuddannelser, der sikrer job til os selv. I vores kommende hus vil der også blive skabt plads til værksteder
og kreativ udfoldelse på mange forskellige måder.
Ben 3 (område): Uddannelse og ny udlejningsstruktur
Hvad er visionen og tankerne for dette område?
At skabe en ny struktur for udlejning og boligsocialt arbejde. Da studerende ikke har effekt på ghettokriterierne
ser vi mulighed for at omdanne de små boliger, vi har til studieboliger. Det vil vi gøre i samarbejde med
uddannelsesinstitutioner i København. Dermed vil vi skabe en meningsfuld sammenhæng for beboer og studerende
og på den måde alle blive klogere på hinanden.
Hvordan skal dette føres ud i livet?
Når man får anvist en studiebolig i AKB Lundtoftegade, så får man også en udfordring stillet. Den studerende vil
blive bedt om give et svar på, hvordan ens uddannelse kan få værdi for andre i AKB Lundtoftegade. Det er her, at
vi arbejder på en ny udlejningsstruktur for studieboliger i AKB Lundtoftegade. Opgaven for de studerende bliver
derfor at komme med eksempler på, hvordan de kan være med til at løse nogle af de udfordringer, vi ser i vores
dagligdag. Udfordringer kunne eksempelvis være:
•
•
•
•
•

Styring over sit eget liv som ung
Sundhed og livskvalitet for ældre
Støtte og vejledning i forbindelse med skole, eller mentorordning
Støtte for familier i krise
Samt støtte og vejledning i iværksætterdrømme, idégenerering og kunst

Vi vil altså med vores studieboliger lave et forpligtende fællesskab, som er til gavn for både de studerende og alle
der bor i AKB Lundtoftegade. Det bliver en faglig, social og sundhedsmæssig gevinst for alle. Når en studerende
søger en studiebolig hos os, vil de blive bedt om at udfærdige et svar på, hvordan de med deres faglighed kan
være med til at løfte de udfordringer, som vi har fokus på her i Lundtoftegade. Vi tilbyder en billig studiebolig til
gengæld for 15 timers frivilligt arbejde om måneden.

Ben 4 (område): Foreningsliv og arbejdsmarked
Hvad er visionen og tankerne for dette område?
Vi vil gerne sørge for at flere unge bliver aktive deltagere i det danske foreningsliv samt motivere flere forældre til
at deltage aktivt som frivillige i Lundtoftegade.
Desuden vil vi gerne arbejde mere fokuseret på socialøkonomiske virksomheder, der kan sikre aktivitet og skabe
arbejdsmarkedsrettede tiltag for lokalområdet f.eks. i kombination med fremskudte kommunale jobindsatser.
Disse skal have til huse i det kommende hus, og vi kan også bringe tomme parterre rum i spil.
Hvordan skal dette føres ud i livet?
Et godt eksempel er vores samarbejde med Nørrebro United som vi har samarbejdet med i 2 år. I februar fik
vi bevilget 5,5 millioner fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden til at virkeliggøre et større fodboldprojekt.
Projektet hedder ‘Nørrebro samles på banen’.
Næste step er vi allerede i gang med. Netop at få konkretiseret hvordan det kommende gårdrum skal indrettes - et
gårdrum, der kan meget mere end at tilfredsstille fodboldspilleren. Det kommer I til at høre meget mere om den
kommende tid.
Projektet kommer også til at være i to andre boligområder på Nørrebro, nemlig i Vibo Thorsparken og FSB
Ågården. Samtidig er der i Københavns Kommune planer om, at den model vi har udviklet i Lundtoftegade skal
rulles ud i hele København, og sikkert sidenhen på landsplan. Det kan vi godt være stolte af.
Ben 5 (område): Miljø, bæredygtighed og bynatur
Hvad er visionen og tankerne for dette område?
Vi ønsker at etablere grønne områder i Lundtoftegade, hvor eksperimenter for bynatur og selvforsyning kan
blomstre. Vi vil trække livet ned fra lejlighederne og ud i vores fælles områder. Vi vil bygge grønne rum, hvor det
er rart at være, hvor krop og sjæl trives og som inviterer til fællesskab. Disse grønne rum skal være til gavn for
både beboer og andre på Nørrebro. De skal udformes med respekt for natur- og dyrelivet.
Hvordan skal dette føres ud i livet?
Vi vil bygge videre på vores byhaver, oprette fødevarefællesskaber og afprøve nye måder at arbejde med
plantning og biodiversitet på. Vi arbejder på at udvikle et drivhus til gården i blok A/B sammen med DTU og en
virksomhed, der hedder Green Butterfly - og vi eksperimenter med muligheden for at kunne have drivhuse på
taget af vores lave bygninger. Desuden har vi 699 brandvarme drivhuse aka altaner, hvor naturen kan trives og
dyrkes. Det potentiale skal vi udnytte.
Samtidig skal vi have gode løsninger for nedsivning af regnvand og måske vi kan komme nærmere at få åbnet
Ladegårdsåen op igen.
Slutteligt arbejder vi jo stadigvæk på solceller, skraldesorteringsløsninger, samt at komme langt væk fra
ghettolisten ved at lade Urbania opføre et bofællesskab på vores matrikel. En proces vi håber vi kan få åbnet
meget mere op for snarest. Mest af alt håber vi at kunne få et fysisk sted hvor vi kan mødes og vi kan vise jer alle
planerne frem og få jeres input.

DELTAG I KAMPAGNEN,
SÅ VI KAN FÅ VORES FÆLLES
DRØMME OPFYLDT
DIN MIN VORES - HELHED OG ANSØGNING
Vi har – sammen med AKB København, KAB
og tegnestuen LABLAND – kastet os over at
lave en god ansøgning til Landsbyggefonden.
Og for at gøre det ordentligt, så skal vi
have jer med. Vi har brug for jeres tanker,
erfaringer og viden om hvordan det er at
leve og have sin dagligdag i Lundtoftegade.
Og nu hvor vi ikke må mødes, så vil vi gerne
have jeres hilsen – enten på video, over mail,
eller på anden vis.

HELHEDSPLAN
En del af processen frem mod en
ansøgning til infrastrukturpuljen er at der
skal laves en såkaldt fysisk helhedsplan
for Lundtoftegade.
En helhedsplan er en langsigtet strategi
hvor man zoomer ud og ser det hele
lidt fra oven. I planen forholder man
sig til hvordan området skal udvikle
arkitektonisk og infrastrukturelt.
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INFRASTRUKTURPULJEN

En stor styrke og kvalitet i Lundtoftegade,
er det forskelligartede udtryk.

Det er nogle ret store beløb, man kan
søge om. De penge man skulle være så
heldig at få, kan dog ikke bruges til hvad
som helst. Puljen handler om infrastruktur
– og som det står beskrevet i paragraf
14 og 15, så kan man søge penge til
at etablere eller ændre pladser, stier
og vejsystemer. Missionen er at gøre
Lundtoftegade til en mere indbydende og
aktiv del af Nørrebro og at skabe bedre
gårdmiljøer for beboerne.

Hvert gårdrum har sin stemning og
sit udtryk. Der er sat mange fysiske
ting i gang i årenes løb. Nogle mere
vellykkede end andre. Derfor foreslår
vi at helhedsplanen for Lundtoftegade
understøtter forskelligheder ved at
styrke identiteten i de enkelte gårdrum
og udearealer– og på den måde skaber
helhed.
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“ Missionen er at gøre

Lundtoftegade til en
mere indbydende og
aktiv del af Nørrebro
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“ ...helhedsplanen for Lundtoftegade
understøtter forskelligheden...

UDSKÆRINGER - LUNDTOFTEGADE

UDSKÆRINGER

Princippet overført til Lundtoftegade.
De enkelte udskæringer skal vi udvikle
sammen over de næste år.

Derfor har vi delt Lundtoftegade op i
en række felter – eller udskæringer, om
man vil. Lidt ligesom en ko. Den består af
mange dele, men er stadig én ko.
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“ ...Lidt ligesom en ko. Den består af
mange dele, men er stadig én ko...

“ ... Gårdrum for beboerne og byliv for
naboerne
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Du behøver ikke være specifik på
løsninger. Når pengene til realisering er
fundet, vil vi starte en beboerdemokratisk
proces op omkring det specifikke design.
Digitaliser dit materiale (og gem
originalen) og send det til:
simno@kab-bolig.dk og del meget gerne
her Lundtoftegades Facebookside.
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Beskrivelserne på de enkelte udskæringer
er argumenter for hvorfor disse er
udvalgt til at indgå i ansøgningen til
Infrastrukturpuljen.
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Din fortælling skal inspirere vores
arkitekter til at udvikle tegninger
der kan benyttes til en ansøgning til
Landsbyggefonden.
BISPEENGBUEN
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Vi har brug for din fortælling, for at kunne
realisere området.
Din fortælling må være: Vild, Drømmende,
Skræmmende… Du bestemmer.

Den opdeling vi har lavet, forholder sig til
kanterne – altså de arealer der støder op
til det omkringliggende Nørrebro, samt de
enkelte gårdrum. Det afspejler en vision
om at skabe gårdrum for beboerne og
byliv for naboerne
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Lav en video, Skriv en E-mail – brev –
Historie - digt, Tegn en tegning, Klip og
Klistre, Photoshop, Mal et billede… –
fortæl os din historie om dette sted og
Lundtoftegade i sin helhed.

På den måde bliver det noget nemmere
at arbejde i dybden med de enkelte
udskæringer – og gøre det nemmere for
beboerdemokratiet at være med til at
udvikle de enkelte områder. Det skaber en
plan som kan realiseres over en årrække,
ét skridt ad gangen.
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HELHEDSPLAN - LUNDTOFTEGADE

“ ...en vision om at skabe gårdrum for

“ ...Og nu er det at vi har brug for jer...

beboerne og byliv for naboerne.
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UDSKÆRING 3
Boligforeningen Lundtoftegade er en meget lang bebyggelse, hvor ikke alle føler sig velkommen til at passere
igennem for at komme mellem Lundtoftegade og Ågade. Ved at etablere område 3 som et mere offentligt strøg
herimellem halveres længden af Lundtoftegades bebyggelse.
En forbindelse her vil desuden betyde gode og trygge ankomstmuligheder til beboerhuset.

Se også kampagnefilmen på vores
Facebook-side:
Lundtoftegade, København N
eller
i vores Facebook-gruppe:
AKB København, Lundtoftegade

Du kan jo lave en WALK & TALK i området med en anden
beboer, din samlever, sambo eller dit barn. Find udklipningsark
til jeres/dine fortællinger på næste side.
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UDSKÆRING 2
Mod den offentlige sti der forbinder Ågade og Hillerødgade vil det være oplagt at arbejde sammen med
kommunen om at etablere et samlet parkområde mod stien og den bemandede legeplads. området
grænser direkte op til kommunens arealer og der er i dag ikke nogen naturlig grænse. For at vi ikke skal til
at lave nye barrierer skal område laves i et samarbejde med Københavns Kommune og Lundtoftegade. På
den måde kan der i område 2 laves både gårdrum for beboere samt en offentlig park i ét og samme projekt.
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Projektplan for
‘Nørrebro samles på banen’
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UDSKÆRING 1
Området er beliggende i den sydlige del
af Lundtoftegade - den grænser op mod
Borups Alle og Bispeengbuen.
I det her område har projektet ’Nørrebro
samles på banen’ allerede udviklet på hvad
der skal ske. Projektet opnåede delvis
financiering fra Lokale- og Anlægsfonden
og Realdania til at etablere en ny
kunstgræsbane for hele Nørrebro. Med
yderligere midler fra Infrastrukturpuljen vil
dette projekt kunne realiseres (læs mere
om projektet)
Udskæringen er oplagt at medtage i
ansøgningen, da et nyt byrum her i kanten
af Lundtoftegade vil være med til at bryde
fysiske, visuelle og brugsmæssige barrierer.
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WALK & TALK
DIT MIT VORES LUNDTOFTEGADE
- en ansøgning til Infrastrukturpuljen

Vi har i bestyrelsen – sammen med AKB København, KAB og
tegnestuen LABLAND – kastet os over at lave en god ansøgning til
Landsbyggefonden. Og for at gøre det ordentligt, så skal vi have jer med.
Vi har brug for jeres tanker, erfaringer og viden. Din fortælling skal
inspirere vores arkitekter til at udvikle tegninger, der kan benyttes til en
ansøgning til Landsbyggefonden.

Send din
fortælling til
simno@kab-bolig.dk
eller lav din fortælling på
arket her og aflever det i en af
postkasserne på gavlene
senest d. 5 maj.

Lav en video, skriv et brev, en historie, et digt, tegn en tegning, mal et billede...
Uanset hvordan du vil udtrykke dig, så svar på ét eller alle af følgende spørgsmål:
-Hvordan det er at leve og have sin dagligdag i Lundtoftegade?
-Hvad kan gøre Lundtoftegade til en mere indbydende og aktiv del af Nørrebro?
-Hvilke gårdmiljøer drømmer du om?

Vi glæder os til at
modtage den!

Du kan også lave to
papirflyvere af arkene
og kaste dem uover
altanen til vores næste
’sammenhverforsig’
arrangement.
Så griber vi dine
fortællinger...

Specifikke forslag og holdninger til de tre udskæringer
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Projektplan for
‘Nørrebro samles på banen’
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UDSKÆRING 1
Området er beliggende i den sydlige del
af Lundtoftegade - den grænser op mod
Borups Alle og Bispeengbuen.
I det her område har projektet ’Nørrebro
samles på banen’ allerede udviklet på hvad
der skal ske. Projektet opnåede delvis
financiering fra Lokale- og Anlægsfonden
og Realdania til at etablere en ny
kunstgræsbane for hele Nørrebro. Med
yderligere midler fra Infrastrukturpuljen vil
dette projekt kunne realiseres (læs mere
om projektet)
Udskæringen er oplagt at medtage i
ansøgningen, da et nyt byrum her i kanten
af Lundtoftegade vil være med til at bryde
fysiske, visuelle og brugsmæssige barrierer.
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UDSKÆRING 2
Mod den offentlige sti der forbinder Ågade og Hillerødgade vil det være oplagt at arbejde sammen med
kommunen om at etablere et samlet parkområde mod stien og den bemandede legeplads. området
grænser direkte op til kommunens arealer og der er i dag ikke nogen naturlig grænse. For at vi ikke skal til
at lave nye barrierer skal område laves i et samarbejde med Københavns Kommune og Lundtoftegade. På
den måde kan der i område 2 laves både gårdrum for beboere samt en offentlig park i ét og samme projekt.
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UDSKÆRING 3
Boligforeningen Lundtoftegade er en meget lang bebyggelse, hvor ikke alle føler sig velkommen til at passere
igennem for at komme mellem Lundtoftegade og Ågade. Ved at etablere område 3 som et mere offentligt strøg
herimellem halveres længden af Lundtoftegades bebyggelse.
En forbindelse her vil desuden betyde gode og trygge ankomstmuligheder til beboerhuset.
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Altanbanko - fællesskab i højderne

FOTO | THOMAS BROLYNG

T

o solrige lørdage i april skete der sjove ting i højderne i AKB Lundtoftegade. Afdelingsbestyrelsen havde inviteret
alle beboere til verdens højeste banko. ALTANBANKO var blevet skabt for at sprede lys og fællesskab for beboerne i
corona-tiden.
Jan Boel, der normalt er bankoopråber til Folkebanko i Nørrebrohallen, som Stevnsgade Basketball står for, var hentet
ind som bankoopråber. Ved sin side havde han Line fra afdelingsbestyrelsen, og sammen formåede de med deres
mikrofoner at få alle beboere engagerede fra altanerne. Deres stemmer skabte ikke kun stemning i Lundtoftegade, men i
hele lokalområdet.
Der var masser af forskelligartede præmier på spil. Lokale butikker, forretninger og private sponsorer havde sørget for
at kæle for præmie-puljen. Blandt andet kunne man vinde gavekort til Kösem Kebab, makrel og kolde øl fra den lokale
bæredygtige fiskehandel Sømunken, privat
lektiehjælp, 6 flasker vin, chips og nødder
fra Irma på Nordre Fasanvej og meget
mere. Også nogle af AKB Lundtoftegades
samarbejdspartnere Urban 13, Nørrebro
United, I Tråd Med Verden og Mit Nørrebro
havde sørget for merchandise, muleposer,
krea-projekter og koncertbilletter.
Altanbanko arrangementet røg direkte på
skærmen i TV 2 Lorry og Natholdet samt i
diverse skrevne medier - både Mit Nørrebro,
KAB og Nørrebro Nordvest Bladet skrev om
arrangementet.
Tak til alle, der lagde kræfter i
arrangementet, alle jer engagerede
beboere og til alle de gavmilde præmie
sponsorer.

Er du opdateret på vores husorden?
Velkommen i
Lundtoftegade

HÆRVÆRK
Hærværk er ulovligt og bliver politianmeldt. Der vil altid blive rejst erstatningskrav.

Denne husorden du sidder med er
lavet af beboerne til beboerne.

HÅRDE HVIDEVARER
Køle/fryseskab og komfurer er fast inventar i lejemålet. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske
installationer, skal ejendomskontoret kontaktes. Har lejeren fået en tilladelse til at opsætte vaskeeller opvaskemaskine, skal dette gøres af en autoriseret håndværker.

Den er lavet for at skabe tryghed ud fra
tre simple leveregler :
1: Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige.
2: Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter.
3: Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen.

1.

Husorden er vedtaget på demokratisk vis og kan kun ændres af beboerne på et afdelingsmøde.
Husk, at vi gennem huslejen betaler for reparationer, udskiftninger, istandsættelser mv.
Husk, du kan få mere at vide på www.lundtoftegade.com.
Husordenen fortæller ikke om; f.eks. vedligeholdelse, fremleje og råderet m.m.

AFFALD

3.

HUSDYR (Katte)
Katteejer skal sørge for at der ikke kommer luftgener.
Kattegrus i toilettet kan medføre forstoppelse og er meget uheldig for faldstammen.
Det kan blive en bekostelig sag, da lejeren selv skal betale for en rensning af faldstammen og
eventuel en udskiftning af denne.

AKB

Affaldsskakten
Affaldet skal være indpakket. Affaldsposer skal lukkes.
Affaldsskakten må kun bruges til husholdningsaffald, kattegrus mm.
Aviscontainer
Aviser, ugeblade og papir skal smides i kommunens opsatte papircontainere ved højhusene.
Flaskecontainer
Flasker skal afleveres i flaskecontainerne der står i Lundtoftegade.
Sorteringscontainer
De opstillede sorteringscontainer er mærket med: Hård plast, Metal, Elektronik samt Pap & papir.
Storskrald.
For enden af højhusene ud mod Lundtoftegade er området for storskrald, hvor større affald skal
anbringes. Det er ikke hensigtsmæssigt at henstille affald og andre effekter på trapper eller andre
arealer der bruges til færdsel af beboerne.
ALTANER / SVALEGANGENE
Tøj må gerne tørres på altanerne, men ikke ud over altanen og ikke op over altankantshøjden.
Det ikke tilrådeligt at fodrer fugle og katte fra altanerne/svalegangene.
Kast ikke brød, madrester samt cigaretskodder eller lignende ud fra altanerne og vinduerne.
På grund af nedstyrtningsfare, må man ikke have udvendige altankasser.
Alle lejligheder har fået tildelt et kælderrum til opbevaring af overskydende indbo og lignende.
Det henstilles til at man bruger dem til formålet og ikke altanen. Det ser ikke så pænt ud, udefra.
ANTENNER OG PARABOLER
Regler for opsætning af paraboler forefindes på ejendomskontoret for såvel på taget af de lave
bygninger som på de lukkede altaner i de høje bygninger.

KÆLDERRUM
Kælderrummene må kun bruges til opbevaring af lejerens effekter og overskydende indbo.
Knallerter og andet benzinholdigt materiale, henvises til de indrettede rum i bebyggelsen.
LEG OG BOLDSPIL mm.
Husfacaderne er ikke egnet til boldspil. Der henvises til boldbanerne for alle former af boldspil.
Leg og ophold i trappeopgangene, elevatorerne, parterregangene samt kældrene er ikke nabovenligt
og frarådes derfor.
Al støj bør ophøre efter kl. 22:00.
MASKINER (Bore og banke-tider)
El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må kun benyttes i tidsrummet:
Mandag til fredag:
kl. 8:00 – 19:00
lørdag:
kl. 9:00 – 15:00
Søn og helligdage:
kl. 10:00 – 14:00
Disse tider bør nøje overholdes.
PARKERING OG MOTORKØRSEL
Af hensyn til børn og svagt gåendes sikkerhed henstilles der til; at beboer der har fået en tilladelse til
kørsel, gør det forsigtigt overalt på Lundtoftegades område.
Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser.
På ejendomskontoret kan man leje eller blive skrevet op til en parkeringsplads på området.
SKADEDYR
Hvis man ser rotter i området, skal dette straks meldes til ejendomskontoret, om hvor og hvornår
rotterne er set. Ejendomskontoret vil derefter kontakte skadedyrskontrollen.
Har man derimod et skadedyr inde i lejligheden, skal lejeren selv kontakte skadedyrskontrollen.

STØJENDE ADFÆRD
I de sene aftentimer skal der udvises særlig hensyn til naboerne.
Støjende adfærd skal begrænses ved at dæmpe lyden mest muligt, således at øvrige beboeres ønske
om nattero respekteres. Som retnings regel; ingen støj efter kl. 22.oo, da dette kan være til gene for
andre.

BAD / TOILET OG KØKKENET
Kontakt ejendomskontoret hurtigst muligt, hvis et afløb stopper, eller hvis der er utætheder fra rør
og haner. Ved akutte skader kontakt akut-telefonen på: 42 96 16 16.
CYKLER OG CYKLING PÅ STIER
Kørsel med cykler og knallerter på gangstierne i bebyggelsen er farligt i høj fart og dette frarådes.
Færdsel til og fra knallert/cykelrummene fra parallel gaderne er tilladt med nedsat fart.
Du kan, mod betaling, erhverve en plads i cykel- og barnevogns rum på ejendomskontoret.
DØRE
Døre, som er forsynet med en smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne
ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende, da det ødelægger vores døre.
FLUGT OG NØDVEJE
Brandsikkerheden/brandmyndighederne kræver, at fællesarealer som trapper, reposer, svalegange,
parterre- og kældergange mv. holdes frie, så flugtveje ikke spærres for redningsberedskabet og
beboerne. Det betyder; f.eks. at hensætning af affald eller genstande som barnevogne, cykler, møbler,
aviser, reklamer mv. på gangarealerne ikke er helt i orden. Henstil derfor ikke effekter disse steder.

VASKERIER
Bebyggelsen er udstyret med 2 betalingsvaskerier. Ved indflytning udleveres et vaskekort til brug i
vaskerierne. Beløbet for vask trækkes over huslejen.
Meddel straks eventuelle defekter til ejendomskontoret.
Klorin/farvestoffer i vaskemaskinerne kan give farverester til den næste beboers vask og skal derfor
ikke anvendes i fællesmaskinerne.
Under ophold i vaskeriet er det den voksnes ansvar; at børn under 15 år ikke betjener maskinerne.
Husk, at overholde husordenen, så vi alle føler os trygge ved at bo i den bedste del af byen.
VEDTAGET
Denne husordenregler erstatter tidligere regler.
Ny husorden er vedtaget på afdelingsmøde 11. juni 2015.

FYRVÆRKERI
Fyrværkeri må gerne affyres fra bebyggelsens gårdarealer i de lovmæssige perioder. Tag venligst
hensyn til dyr, biler og beboerne. På altaner og svalegange må der ikke affyres fyrværkeri.
GRILL
Det er tilladt at grille på de åbne altaner der forefindes på blok D & F.
På grund af fare for kulilteforgiftning må der ikke grilles med åben ild på de lukkede altaner i blok
A, B, C, E & G.
Grill KUN på særligt indrettede pladser i gårdarealerne.

HUSDYR (Hunde)
Der må holdes to dyr pr. husstand, som skal registreres på ejendomskontoret.
Alle husdyr i AKB Lundtoftegade skal være forsikret og vaccineret, så husk; at medbringe forsikrings
og vaccinationspapirer på husdyret når du anmelder det på ejendomskontoret.
Kamphunde, muskelhunde, eller hunde som er krydsninger, hvori disse racer indgår, må kun være i
AKB Lundtoftegade, hvis de er anskaffet senest den 17. marts 2010 og registeret på
ejendomskontoret.

Følgende regler skal overholdes:
1.

Hunde skal føres i snor på AKB Lundtoftegades område.

2.

2. Hunde må ikke besørge på område, men det kan ske.
Er uheldet ude, er hundeejerne pligt, omgående at gøre rent efter hunden.
3. Hunde må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj.

Hunde på de grønne områder og legepladserne er ikke en god idé da disse steder er forbeholdt
beboerne. Der forefindes en hundegård. Adgang til denne kan man få gennem ejendomskontoret.

NYTTIGE TELEFONNUMRE:
Akut-telefon

:

42 96 16 16

Ejendomskontoret

:

35 81 81 73

Områdesekretariatet

:

35 87 45 00

4.

.

Nyt fra ejendomskontoret

Mød Søren Davidsen - vores vikarierende ejendomsleder

V

i vil gerne benytte lejligheden til at introducere jer for Søren Davidsen,
vores nye vikarierende ejendomsleder.

”Jeg har været Ejendomsleder i AKB København i lidt over 8 år.
Normalt arbejder jeg i Valby, hvor jeg har ansvaret for 4 afdelinger, hvor
Sjælør nok er den mest kendte, fordi den tidligere har været på ghettolisten.
Jeg har sagt ja til at være vikar i Lundtoftegade i det meste af 2020, indtil der
er ansat en ny ejendomsleder.
Jeg glæder mig til at lære alle lidt bedre af kende, og hjælpe til med nogle af de spændende ting,
der sker i jeres afdeling, så godt det nu kan lade sig gøre i denne corona-tid.”
Velkommen Søren! Vi glæder os også til at møde dig. :)

Vidste du, at det er gratis at centrifugere
i de nye vaskemaskiner?

H

Ser vi

cetjek

usk 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.
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Ejendom

Telefon: 3581 8173
Telefontid: Man.-fre. kl. 8.30-12.00
Mail: ek-lundtofte@kab-bolig.dk

OPSLAGSTAVLEN
Jeg vil gerne sige tusind tak til
afdelingsbestyrelsen for det gode
initiativ med de to altanbankoer i
april. Det lyste op i corona-tiden!
Jeg vil også gerne takke beboerne i
Lundtoftegade for at være så søde
at tage hensyn både i gården og på
gaden.
Og særligt tusind tak til beboerne i
nr. 59, der er så søde at vise hensyn
i elevatoren i disse tider.

Vil du være Journalist?
Har du lyst til at skrive om,
hvordan du fejrer Ramadan?
Vil du interviewe din nabo om
deres Ramadan traditioner?
SÅ HAR DU MULIGHED
FOR AT VINDE EN TUR I
BIOGRAFEN SAMMEN MED
EN, DU HOLDER AF! MED
POPCORN, SODAVAND OG
SLIK!

Knus Helle

Du kan sende en artikel, lave
en videooptagelse eller lave
et lydklip og sende det til
mialeedjensen@gmail.com

Biddrag til Lundposten
Har du en helt speciel opskrift, et
læserbrev/klumme, en god histore, ting du
vil sælge eller bytte, nyheder fra foreninger
du gerne vil dele med dine naboer?
Send tekst og billede til redaktionen inden
d. 25 i måneden, så sørger vi for, at det
kommer med i Lundposten.
Skriv/ring til:
mialeedjensen@gmail.com | 28 61 11 96

Og vinderen blev...
TAK til alle beboere for at lege med i

DIT MIT VORES København Quizzen som vi
havde i Lundtoftens særudgave i marts.
Vi trak lod om alle svarene, vi fik ind, og de heldige
vindere blev INA og ASGER!
De har kun boet i Lundtoftegade i 1 1/2 måned. De
er rigtig glade for at bo her, og synes der sker meget
- selv i corona-tider.
De har allerede fået en lille have nede ved Marius
og nu altså også et gavekort til Netto på 200 kr. som
præmie i vores quiz.
Velkommen til og stort tillykke!

Fernisering - Fremtiden er nær
#sammenhverforsig

Til Vægs er snart klar med en ny udstilling på de syv skærme i Lundtoftegade. Fredag d. 8. maj bliver
der holdt fernisering for udstillingen Fremtiden er nær skabt af Center for Militant Futurologi.

Men, ligesom alt andet i denne tid bliver det ikke helt som det plejer. Af hensyn til corona
omstændighederne og vores alle sammens sikkerhed følger vi naturligvis retningslinjerne til punkt og
prikke. Derfor bliver ferniseringen denne gang en to-go oplevelse. I stedet for at stå i samlet flok, får alle
deltagere en to-go pakke og et kort, hvorefter man bliver sendt ud i Lundtoftegade-området. Her kan
man på egen hånd /to-mands hånd opleve den nye kunst.
Det er altså vigtigt, at I ikke bliver stående og opholder jer på stedet, men bevæger jer afsted med det
samme, når I har fået udleveret kort og to-go pakken.
Vi glæder os til at se jer til denne anderledes men oplevelsesige fernisering,
så vi #sammenhverforsig kan indvie den
nye udstilling.
TID | Fredag d. 8. maj kl. 16-17.30
STED | Vi mødes ved Lundtoftegade nr. 9,
hvorefter vi hurtigt bevæger os videre på
egen hånd.

AKB, Lundtoftegade og NørreBrobyggerne
ønsker alle en

Go’ ramadan!

I

denne specielle tid, hvor vi ikke kan være sociale og aktive på samme måde, som vi plejer,
inviterer I TRÅD MED VERDEN beboere i AKB, Lundtoftegade til at deltage i et
broderi-projekt.
Projektet fokuserer på, at vi SAMMEN HVER FOR SIG broderer regnbuer, der er blevet
symbolet på at #AltBliverGodtIgen.
De færdige regnbuer hænges op rundt omkring i opgangsvinduerne til fælles glæde og
inspiration.
Til slut syr vi alle de indsamlede regnbuer sammen til et stort kunstværk.
Når tiden er til det, vil vi inviterer alle med til en fernisering, hvor vi sammen ser resultatet.
Alle, som har lyst til at deltage, får et broderi-kit med materialer og instruktion til broderiet.
Man kan sætte sit personlige præg på broderiet, og dermed håber vi at modtage mange
forskellige og personlige versioner af regnbuen. Alle kan være med!
Hvis du ønsker at deltage, kan du komme forbi vores værksted og hente et broderi-kit.
Hvor: I Tråd Med Verden, Lundtoftegade 21 A
Hvornår: Hver mandag og onsdag fra kl. 9 – 15. Eller efter aftale.
Kontakt os på: maro@itmv.dk eller telefon 28 59 96 32

Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

