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EN SERVICE TIL BEBOERNE
Du står her med en oversigt over de mange forskellige
tilbud, aktiviteter og foreninger AKB københavn, afdeling
Lundtoftegade. I oversigten kan du få svar på mange af
de spørgsmål, som både nye og gamle beboere stiller:

Hvem skal jeg tale med,
hvis jeg har en god idé?

Koster det noget?

Kan alle være
med?

Oversigten er en service til alle beboere, som vil være med
i fællesskabet i Lundtoftegade - eller måske selv starte en
ny aktivitet eller forening.
Mange af aktiviteterne er åbne for alle beboere, og i
andre skal man være medlem. Alle beboere kan oprette
deres egne aktiviteter efter de gældende regler.
ET BREDT SAMARBEJDE
Både gamle og nye beboere kan være i tvivl om, hvordan
man bliver medlem i en af afdelingens foreninger eller
om man kan være med i de forskellige aktiviteter. Derfor
er der blevet taget initiativ til denne brochure.
Samarbejdet startede med en række møder mellem
Områdesekretariatet og det gamle aktivitetesudvalg.
Siden blev aktivitetsudvalget lagt ind under
Afdelingsbestyrelsen og arbejdet fortsatte der. Alle de
aktiviteter og foreninger som er nævnt i denne brochure
har også deltaget i samarbejdet. Repræsentanter fra hver
aktivitet har bidraget med deres viden og tid og fortalt
mange spændede og sjove historier om livet i afdelingen.
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AKTIVITETER OG FORENINGER I LUNDTOFTEGADE
I Lundtoftegade er der en lang tradition for
beboeraktiviteter. Her har gennem tiden været både
busture, fester og håndarbejdsforeninger, og mange af
de nuværende aktiviteter har eksisteret i mange år. Der
kommer dog også nye til næsten hvert år.
En stor del af aktiviteterne i Lundtoftegade er oprettet
som en forening med vedtægter, bestyrelse og
kontaktperson.
Det gør det nemmere at få adgang til lokaler
og giver mulighed for at kunne søge penge hos
Afdelingsbestyrelsen til aktiviteter. Foreninger kan
låne beboerhuset gratis. Alle beboere kan deltage
i generalforsamlingerne, som annonceres enten i
opgangene eller i det lokale blad, Beboerbladet.
OMRÅDESEKRETARIATET
Lundtoftegade har en helhedsplan, som skal medvirke
til at løfte afdelingen socialt og kulturelt. Den
nuværende helhedsplan fortsætter frem til udgangen
2016, og udføres af Områdesekretariatets ansatte.
Områdesekretariatet har også en del aktiviteter. De
fungerer på andre vilkår, men også her er mange beboere
frivillige og engagerede.
Vil du høre mere om Områdesekretariatets
aktiviteter eller måske være frivillig, kan du kontakte
Områdesekretariatet på tlf: 35 87 45 00 eller komme forbi
kontoret i Lundtoftegade 21A.
For billeder og opdateringer se
Områdesekretariatets facebook-side:
www.facebook.com/liv.i.lundtoftegade.
VIL DU SELV STÅ FOR EN AKTIVITET?
Vil du vide mere om hvordan man opretter en forening,
kan du tage kontakt til Afdelingsbestyrelsen. Du træffer
Afdelingsbestyrelsen på mail: akb.lundtoftegade.ab@
gmail.com eller i deres åbningstid, torsdage i lige uger fra
18.00 - 19.00 i Beboerhuset. Du kan også læse mere på

afdelingens hjemmeside www.lundtoftegade.dk eller
melde dig ind i facebookgruppen AKB København,
Lundtoftegade
Er du med i en aktivitet, som ikke er med i
oversigten?
Så skal du kontakte Afdelingsbestyrelsen.

En stor tak for HJÆLPEN til:
Jeanette Allen, Henny Kieffer, Thomas Sundmand Jensen,
Bari Sabrievski, Henny Jensen, Pernille Hulstrøm, Liselotte
Christiansen, Pia Thorvil, Eva Mølkjær, Jette Laursen,
Muna Choumicha, Jenny Nielsen, Mochine Mrabet, Run
Nasib Mohammad, Rabiye Kilic, Chaib Elkhattoti,
Ismael Bouirmane, Ronak G. A. Mohammadi,
Søren-Emil Schütt, Peter Hegnhøj,
Allan Ibsen & John Sørensen

Vil du i kontakt med en
forening i Lundtoftegade?
Så se listen over
kontaktpersoner bagerst i
denne oversigt

2. oplag 2016
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Aktiviteter/foreninger
Arbejder efter spilleregler

Udvalg/interssegrupper
Arbejder efter et kommisorium

Aktiviteter/foreninger
I samarbejde med frivillige

Skiftende projekter
Fx ture og arrangementer

Områdesekretariatet
Udfører helhedsplanen

Styregruppe for helhedsplan

Faste tilbud til beboere
Fx rådgivning og kurser

Projektleder, repræ. fra Afdelingsbest. samt eksterne medlemmer

Samarbejder om bl.a. aktiviteter

Blokråd
Arbejder efter vedtægter

Afdelingsbestyrelsen
Består af et ulige antal beboere valgt på
et afdelingsmøde

Afdelingsmøde
Afdelingens øverste myndighed og åbent for alle beboere

Sådan er Lundtoftegade organiseret

Trivselsklubber
Arbejder efter vedtægter
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Netto

Kondiklubben

Blok A

Blokråd AB
Fædrenetværket
Blok B

Områdefest

Klub AB
Klub CD

Blok C

Blok D

Pusterummet
Daryeel
Kvindeklubben
De Røde Roser
Social vicevært
Udflugtsudvalget
Systue

Afdelingsbestyrelsen
Pensionistklubben
Festkorpset
FamilieSjov
Skiftende projekter

Studienetværk/Lektiecafé
Beboerhus

Møbeldepot

Klub EF

Natteravnene
Bogklubben
Flittige hænder

Ejendomskontor
Driftsudvalg
Liv under Buen
Områdesekretariat
Fritidsjobkonsulenterne
Familierådgivning
Jobcenter
Den sociale retshjælp
FritidsGuider
Aktiviteter for unge (udendørs i
området)

Blok F

Blok E

Klub 21
Beboerkontor

Den frivillige pigeforening
Festkorpset

Fælleshaven
Træ- og cykelværksted
Blokråd G
Blok G

Klub G
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AFDELINGSBESTYRELSEN
Hvad: Afdelingsbestyrelsen for Lundtoftegade handler
på vegne af beboerne. Medlemmerne af bestyrelsen
har ansvaret for at beboernes ønsker til driften af
Lundtoftegade varetages, og AKB/KAB har ansvaret for
at udføre opgaverne efter de aftaler der indgås.
Hvor længe har den eksisteret: Lundtoftegade
har haft en afdelingsbestyrelse siden afdelingen
blev etableret - ifølge loven skal der i enhver almen
boligafdeling være en afdelingsbestyrelse.
Hvor mødes I: I Afdelingsbestyrelsens lokale i
Beboerhuset i nr. 41B.
Hvor ofte mødes i: Mindst en gang om måneden.
Derudover er der eksterne møder i fx KAB. Der er
flere udvalg under afdelingsbestyrelsen, som bl.a.
varetager driften og udviklingen af afdelingens
beboeraktiviteter, fordeling af lokaler til aktiviteter
samt afdelingens aktivitetspulje. Det er også et udvalg
under Afdelingsbestyrelsen som står for hjemmesiden
www.lundtoftegade.dk.

åbent hus-arrangementer, affaldssortering og meget
andet.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem. Medlemmerne vælges til
et afdelingsmøde. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg
hvert 2. år, suppleanterne hvert år. Alle beboere kan
stille op til Afdelingsbestyrelsen.
Koster det noget at være medlem: Nej.
Hvem er i bestyrelsen:
Formand: Liselotte Christiansen
Næstformand: Peter Hegnhøj
Kasserer: Henny Jensen
Bestyrelsesmedlemmer: Pernille Hulstrøm, Allan Ibsen,
Svend Kristensen og Stine Kvam.
Suppleant: John Sørensen
Hvornår holder I generalforsamling:
Afdelingsmødet fungerer som generalforsamling. Der
holdes afdelingsmøde hvert forår og efterår.

Afdelingsbestyrelsen har åbent for beboerhenvendelser
torsdag i lige uger fra kl. 18.00 - 19.00 i beboerhuset.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der kan
være op til 9 medlemmer og suppleanter– alle valgt af
beboerne på et afdelingsmøde. Dette kan dog ændres,
men der skal altid være et ulige antal.
Hvordan foregår det når I mødes: Et par dage før
mødet udsendes en dagsorden og oplæg, som man
skal forholde sig til. Til hvert møde er Ejendomsleder
Kenneth Fuglsang til stede og informerer om forhold fra
administrationen.
Til møderne bliver både store og små ting taget op
– lige fra ministerbesøg og afdelingens budgetter til
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Har du en idé til en aktivitet, et
spørgsmål eller problem? Så kontakt
afdelingsbestyrelsen
på mail:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

Afdelingsbestyrelsens åbent hus for aktiviteter

Afdelingsbestyrelsens åbent hus for aktiviteter
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DRIFTUDVALGET
Hvad: Driftudvalget består af beboerrepræsentanter,
som sammen med Ejendomslederen er med til at tage
beslutninger om Lundtoftegades drift.

Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem. Medlemmerne vælges på
afdelingsmødet.

Hvor længe har det eksisteret? Driftudvalget har
eksisteret i ca. 30 år.

Koster det noget at være medlem: Nej.

Hvor mødes I? Beboerkontoret, Lundtoftegade 21A.
Hvor ofte mødes I? Hver 2. måned.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
4 medlemmer samt Ejendomsleder Kenneth Fuglsang.
Hvordan foregår det når I mødes: Driftsudvalget
er involveret i den generelle drift i afdelingen – både
udearealer og bygninger. Derudover debatteres
nyanskaffelser, og indkomne forslag og klager
behandles. En gang om året er der markvandring, hvor
medlemmerne besigtiger afdelingen.

Driftudvalget står bl.a. for fornyelse af vaskemaskiner
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Hvornår holder I generalforsamling?
Der holdes ikke generalforsamling, da medlemmerne
vælges på afdelingsmødet.

BLOKRÅD AB
Hvad: Blokrådene har ansvar for at planlægge
vedligehold og udvikling af udearealerne i nærheden af
deres blokke. Blokrådene råder hvert år over et fastsat
beløb til deres arbejde.

Hvornår holder I generalforsamling:
I forårsmånederne.

Hvor længe har det eksisteret: Siden starten af
1990´erne.
Hvor mødes I: I lokale BK12 i kældergangen i Blok B,
mellem nr. 71 og 73.
Hvor ofte mødes I: Blokråddet mødes efter behov og
så er der en årlig arbejdsweekend, hvor udearealerne
bliver forbedret og vedligeholdt.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: 6
medlemmer, alle bosiddende i Blok A eller B.
Hvordan foregår det når I mødes: Blokrådet tager
beslutninger om udearealerne, fx hvis der er kommet
forslag fra beboere. Det kan også være ting som bænke,
blomster eller lignende.
Blokrådet råder over 6.000 kr. om året til sociale
arrangementer samt 10.000 til generel vedligeholdelse.
Derudover mødes medlemmerne også i
fællesblokrådet, som består af medlemmer fra alle
afdelingens blokråd.
Skal man være medlem - og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem for at være med til at tage
beslutninger – men alle beboere i Blok A og B kan stille
forslag året rundt ved at lægge en seddel i postkassen
hos kontaktpersonen. Hvis man vil være medlem skal
man stille op til valg ved en generalforsamling.
Koster det noget at være medlem: Nej.
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BLOKRÅD CD
Hvad: Blokrådene har ansvar for at planlægge
vedligehold og udvikling af udearealerne i nærheden af
deres blokke. Blokrådene råder hvert år over et fastsat
beløb til deres arbejde.
Hvor længe har det eksisteret: Det nuværende
blokråd har eksisteret siden 2011. Før det var blokråd
CD nedlagt i ca. 5 år.
Hvor mødes I: I lokale CP15 i parterregangen i Blok C.
Hvor ofte mødes I: Blokrådet mødes ca. 1 gang i
kvartalet.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: 5
medlemmer og et par frivillige, alle bosiddende i Blok C
eller D.
Hvordan foregår det når I mødes: Blokrådet tager
beslutninger om udearealerne, fx hvis der er kommet
forslag fra beboere. Blokrådet arrangerer arbejdsdag,
hvor der fx er blevet etableret plantekasser med
krydderurter.
Skal man være medlem - og hvordan bliver
man det: Man skal være medlem for at være med
til at tage beslutninger – men alle beboere i Blok
C og D kan komme med forslag ved at lægge en
seddel i postkassen hos kontaktpersonen. Hvis man
vil være medlem skal man stille op til valg ved en
generalforsamling.
Koster det noget at være medlem: Nej.
Hvornår holder I generalforsamling: I februar - alle
beboere i Blok C og D er velkomne!
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Blokråd CD har en stor
grill, som alle beboere i
Lundtoftegade kan låne.
Du skal bare tage kontakt til
blokrådet, så kan de hjælpe
dig. Det er gratis at låne grillen,
men man skal betale et mindre
depositum

Blokråd CDs krydderurter

Mange af aktiviteterne kan findes i rummene i parterregangene
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BLOKRÅD G
Hvad: Blokrådene har ansvar for at planlægge
vedligehold og udvikling af udearealerne i nærheden af
deres blokke. Blokrådene råder hvert år over et fastsat
beløb til deres arbejde.
Hvor længe har det eksisteret? Siden starten af
1990´erne.
Hvor mødes I? I parterregangen i Blok G, lokale GP
66.
Hvor ofte mødes I? Blokrådet mødes efter behov.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der
er tre aktive medlemmer, men alle beboere i Blok G er
velkomne til at stille forslag og komme med ideer.
Hvordan foregår det når I mødes: Blokrådet taler
om indkomne forslag, og tager beslutning om behov
for forskønnelse af udearealerne i nærheden af Blok G.
Det kan fx være om der skal plantes blomster, etableres
en grillplads eller andet. Hvert blokråd råder over et
årligt beløb.
Skal man være medlem – og hvordan bliver
man det: Man skal være medlem, for at deltage til
møderne. Man bliver medlem ved at møde op på en
generalforsamling eller lægge en seddel i postkassen
hos kontaktpersonen.
Koster det noget at være medlem: Nej.
Hvornår holder I generalforsamling?
I forårsperioden.
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TRIVSELSKLUB AB
Hvad: Trivselsklub AB er primært for beboere i Blok
A og B, men andre beboere kan også ansøge om
medlemsskab.
Hvor længe har den eksisteret? Trivselsklubben har
eksisteret siden 1980´erne.
Hvor mødes I? Kældergangen i Blok B, ud for nr. 69,
lokale BK6.
Hvor ofte mødes I? Klubben er en nøgleklub, så
medlemmerne kan komme som de vil.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 50 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Socialt samvær
med gratis kaffe, billardturnering mod de andre
klubber, dart, fester, Wii, julebanko og meget andet.
Skal man være medlem – og hvordan bliver
man det: Man skal være medlem for at komme. Man
skal komme som gæst i ca. 3 måneder, derefter bliver
ens medlemskab taget op til en generalforsamling i
klubben.
Koster det noget at være medlem: Det koster
100,00 kr. pr. halve år at være medlem. Derudover skal
der betales et depositum på 100,00 kr. for capkey.
Hvornår holder I generalforsamling?
Der er generalforsamling i november.
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TRIVSELSKLUB CD
Hvad: Trivselsklub CD er primært for beboere i blok
C og D, men andre beboere kan også ansøge om
medlemsskab.
Hvor længe har den eksisteret? Trivselsklubben har
eksisteret siden ca. år 2000.
Hvor mødes I? Parterregangen i Blok C, ud for nr. 9,
lokale CP65.
Hvor ofte mødes I? Klubben er en nøgleklub, så
medlemmerne kan komme som de vil.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 40 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Der bliver spillet
billardturnering mod Oasen i Nørrebro Vænge, spillet
dart, medlemmerne er i gårdhaven, socialt samvær,
nabohjælp, karaoke, banko og meget andet.
Skal man være medlem – og hvordan bliver
man det: Man skal være medlem for at komme. Man
skal komme som gæst i ca. 3 måneder, derefter bliver
ens medlemskab taget op til en generalforsamling i
klubben.
Koster det noget at være medlem: Det koster 60,00
kr. pr. halve år at være medlem. Derudover skal der
betales et depositum på 100,00 kr. for capkey.
Hvornår holder I generalforsamling?
Der er generalforsamling i november.

14

De grønne områder bliver brugt til mange forskellige aktiviteteter
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TRIVSELSKLUB EF
Hvad: Trivselsklub EF er primært for beboere i Blok
E og F, men andre beboere kan også ansøge om
medlemsskab.
Hvor længe har den eksisteret? Trivselsklubben har
eksisteret siden midten af 1980´erne.

Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem for at komme.
Man skal komme som gæst i ca. 3 måneder,
derefter bliver ens medlemskab taget op til en
generalforsamling i klubben.

Hvor mødes I? Parterregangen i Blok E, ud for nr. 41,
lokale EP 55/56

Koster det noget at være medlem: Det koster 10,00
kr. om måneden at være medlem. Derudover skal der
betales et depositum på 100,00 kr. for capkey.

Hvor ofte mødes I? Klubben er en nøgleklub, så
medlemmerne kan komme som de vil.

Hvornår holder I generalforsamling?
Der er generalforsamling i november.

Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 45 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Der bliver
spillet spil – fx yatzy, dart og billard. Der er en
årlig juletræsfest for børn, grill om sommeren,
nytårsfest for medlemmerne, fællesspisning, tipsklub,
billardturnering mod de andre trivselsklubber og meget
andet.

Trivelsklub EFs billardpokaler
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TRIVSELSKLUB G
Hvad: Trivselsklub G er primært for beboere i Blok G,
men andre beboere kan også ansøge om medlemsskab.
Hvor længe har den eksisteret? Trivselsklubben har
eksisteret siden midten af 1980´erne.
Hvor mødes I? Parterregangen i Blok G, ud for nr. 9,
lokale GB5.
Hvor ofte mødes I? Klubben er en nøgleklub, så
medlemmerne kan komme som de vil.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 25 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Den 1. fredag i
måneden er der fredagsbar for alle klubber. Ellers er
medlemmerne i haven, deltager i billardturnering, ser
TV, hygger og snakker og meget andet.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem for at komme. Hvis man
bor i Blok G kan man komme som gæst i ca. 3 måneder,
derefter bliver ens medlemskab taget op i klubben.
Hvis man ikke bor i Blok G, men gerne vil være medlem,
skal dette tages op ved en generalforsamling.

Trivselsklub G holder
fredagsbar for alle
trivselsklubber den
1. fredag i måneden

Koster det noget at være medlem: Det koster 15,00
kr. om måneden/90,00 kr. pr. halve år at være medlem
samt depositum på 100,00 kr. for capkey.
Hvornår holder I generalforsamling?
2. sidste weekend i november.
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FÆDRENETVÆRKET
Hvad: Fædrenetværket er et netværk for mænd. De
fleste medlemmer har marokkansk baggrund.
Hvor længe har det eksisteret? Fædrenetværket har
eksisteret siden 2009.
Hvor mødes I? Lokale BK12 under Blok B.
Hvor ofte mødes I? Når der er behov.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 25 medlemmer.

Skal man være medlem – og hvordan bliver
man det: Man skal være medlem for at komme. Man
bliver medlem ved at møde op i lokalerne eller ved en
generalforsamling.
Koster det noget at være medlem: Det koster
120,00 kr. om året at være medlem.
Hvornår holder I generalforsamling?
Der er generalforsamling i marts.

Hvordan foregår det når I mødes: Socialt samvær,
debatarrangementer, deltagelse ved Områdefesten,
ture og meget andet.

Fædrenetværket deltager ofte med en bod til Områdefesten
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FÆLLESHAVEN
Hvad: Fælleshaven i Lundtoftegade er en have, hvor
medlemmerne sammen dyrker grøntsager, blomster og
krydderurter.
Hvor længe har den eksisteret? Fælleshaven har
eksisteret siden foråret 2014.
Hvor mødes I? I haven ved Lundtoftegade 21A.
Hvor ofte mødes I? Der bliver vandet og hygget i
haven hver dag i sommerperioden. Derudover er der
forskellige sociale arrangementer i haven, fx høstfest.

Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Alle kan opholde sig i Fælleshaven,
men man skal være medlem for at være med til at høste
grøntsager. Hvis man er interesseret kan man komme
og få en snak eller henvende sig til kontaktpersonen.
Koster det noget at være medlem: Det koster ikke
noget at være medlem.
Hvornår holder I generalforsamling?
Generalforsamlingen holdes i april.

Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
25 medlemmer i Fælleshaven.
Hvordan foregår det når I mødes: Haven bliver
passet og vandet, der bliver lavet forskelligt praktisk
arbejde og snakket, hygget og spist sammen.

Høstfest i Fælleshaven
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Høstfest i Fælleshaven

Snobrød i Fælleshaven
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KLUB 21
Hvad: Klub 21 er en klub for unge mænd over 18 år.
Hvor længe har den eksisteret? Klub 21 blev
etableret som en forening i 2010, men havde inden da
fungeret som klub i flere år.
Hvor mødes I? Kælderlokalet under vaskeriet,
Lundtoftegade 21.
Hvor ofte mødes I? Klubben er en nøgleklub, så
medlemmerne kan komme som de vil.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
25 - 30 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Socialt samvær,
spiller computerspil, griller om sommeren, spiller
fodbold, basket og andet på boldbanerne.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem for at komme. Klubben er
primært for unge, som kender hinanden.
Koster det noget at være medlem: Det koster 50,00
kr. pr. måned at være medlem.
Hvornår holder I generalforsamling? Der er
generalforsamling i forårsperioden.
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BOGKLUBBEN
Hvad: Bogklubben er egentlig en byttecentral, hvor du
gratis kan bytte dine bøger til andre bøger. Du har som
beboer også mulighed for at låne bøger på ubestemt
tid - helt gratis.
Hvor længe har den eksisteret? Bogklubben har
eksisteret siden ca. 2000.
Hvor mødes I? Parterregangen i Blok E, lokale EP4.
Hvor ofte mødes I? Hver mandag fra 19.00 – 22.00.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
3 - 4 medlemmer.

Bogklubben
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Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man behøver ikke at være medlem – alle beboere
er velkomne!
Hvordan foregår det når I mødes: Man kan komme
og bytte og låne bøger gratis, drikke kaffe og hygge.
Medlemmerne skiftes til at holde åbent.
Koster det noget at være medlem: Det koster ikke
noget at være medlem.
Hvornår holder I generalforsamling?
Der er generalforsamling i forårsperioden.

DARYEEL
Hvad: Daryeel er en klub for somaliske kvinder - alle
kan dog ansøge om medlemsskab og alle kvinder og
børn er velkomne til arrangementer. Daryeel betyder
omsorg på somali.
Hvor længe har den eksisteret? Siden april 2013.
Hvor mødes I? Pusterummet, Lundtoftegade 47A.
Hvor ofte mødes I? Et par gange om ugen.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 15 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Der er ofte fokus
på det sociale – snakke, hygge, spise sammen, lege
med børnene. Daryeel har arrangeret tivolitur for alle
beboere samt afholder Eid og Kvindefester.
Derudover hjælper en del af kvinderne ofte med til
FamilieSjov i Beboerhuset og til den årlige Områdefest.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem for at deltage i klubbens
sociale aktiviteter.
Alle kvinder i Lundtoftegade er velkomne, man kan
komme forbi, når klubben mødes i Pusterummet og få
en snak eller tage kontakt til kontaktpersonen.
Koster det noget at være medlem:
Det koster 100,00 kr. om året.
Hvornår holder i generalforsamling?
I forårsperioden
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PENSIONISTKLUBBEN
Hvad: Pensionistklubben er en klub for alle
pensionister bosiddende i Lundtoftegade. Andre
beboere kan også deltage i aktiviteterne.
Hvor længe har den eksisteret? Klubben har
eksisteret siden midten af 1990´erne
Hvor mødes I? Beboerhuset, Lundtoftegade 41B.
Hvor ofte mødes I? Efter behov i forbindelse med
møder samt arrangementer.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet:
Omkring 50 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Der bliver holdt
banko med smørrebrød 10 gange om året i beboerhuset
– det foregår den 2. onsdag i måneden, dog er der
lukket i sommermånederne. Der er mad fra 11.30 –
13.00, derefter bankospil og lotteri frem til kl. 17.00.
Derudover arrangerer Pensionistklubben ture 1 – 2
gange om året, fx til Bakken, den Blå Planet eller andet.
Skal man være medlem – og hvordan bliver
man det: Man skal ikke være medlem for at deltage i
bankospillet, men man betaler mere for pladerne end
medlemmerne. Turene er kun for medlemmer. Man
bliver medlem ved at tage kontakt til kontaktpersonen.
Koster det noget at være medlem: Det koster
100,00 kr. om året.
Hvornår holder I generalforsamling?
I begyndelsen af januar.
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Pensionistklubbens banko
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den frivillige pigeforening
Hvad: Foreningen er for piger over 18 år - fokus er på
socialt samvær og frivillige aktiviteter.
Hvor længe har den eksisteret? Klubben har
eksisteret siden sommeren 2012.
Hvor mødes I? I lokaler i kælderen under Blok F.
Hvor ofte mødes I? Klubben er en nøgleklub, så
medlemmerne kan komme som de vil.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 20 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Der bliver lavet
lektier, slappet af, lavet mad og meget andet. Den
frivillige Pigeforening arrangerer fester for andre piger,
og har også holdt Eid på et asylcenter og samlet penge
ind til flygtninge.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem for at komme i klubben,
men alle piger er velkomne til fx pigefesterne. Man
bliver medlem ved at tage kontakt til kontaktpersonen
eller møde op til en generalforsamling.
Koster det noget at være medlem: Det er
gratis at være medlem, der bliver samlet ind blandt
medlemmerne, hvis der er behov for fx at købe noget.
Hvornår holder I generalforsamling?
Om sommeren.
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KONDIKLUBBEN
Hvad: Kondiklubben administerer et træningslokale
med mange forskellige træningsmaskiner. Her kan
beboere træne for et mindre månedligt beløb.
Hvor længe har den eksisteret? Kondiklubben har
eksisteret siden slutningen af 1990´erne.
Hvor mødes I? I Kondiklubbens træningslokale,
nedgang i NETTOgården.
Hvor ofte mødes I? Kondiklubben er en nøgleklub,
medlemmerne har derfor altid adgang i tidsrummet
08.00 – 22.00. Dog er der særlige dage, som er
forbeholdt kvinder. Bestyrelsen holder møde ca. hver 2.
måned.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 40 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Medlemmerne
træner selv. Bestyrelsen planlægger det praktiske:
rengøring, vedligeholdelse af maskiner, indkøb,
ansøgninger osv.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem – og kun beboere over 16
år kan blive medlemmer. Man bliver medlem ved at
melde sig ind på Ejendomskontoret.
Koster det noget at være medlem: Det koster
60,00 kr. om måneden at være medlem. For studerende
og pensionister koster det 40,00 kr. Derudover
indmeldelsesgebyr og depositum for capkey.
Hvornår holder I generalforsamling?
Generalforsamlingen holdes i marts.
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KVINDEKLUBBEN
Hvad: Kvindeklubben er en klub for marokkanske
kvinder.
Hvor længe har den eksisteret? Kvindeklubben har
eksisteret siden ca. 2008.
Hvor mødes I? Pusterummet, Lundtoftegade 47A.
Hvor ofte mødes I? Et par gange om ugen.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 10 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Klubben har
fokus på det sociale samvær: hygger, snakker og laver
mad og spiser sammen. Derudover syr de, hører musik
og danser.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal helst være betalende medlem for at
deltage. Man bliver medlem ved at tage kontakt til
kontaktpersonen.
Koster det noget at være medlem: Det koster 20,00
kr. om måneden at være medlem.
Hvornår holder I generalforsamling?
En gang om året - hold øje med opslag i opgangene.
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KATTEUDVALGET
Hvad: Katteudvalget passer afdelingens vilde katte.
Hvor længe har det eksisteret? Katteudvalget har
eksisteret siden slutningen af 1990´erne.
Hvor mødes I? Hos udvalgets medlemmer og rundt
omkring i afdelingen, når der skal fodres osv.
Hvor ofte mødes I? Kattene fodres hver dag,
derudover er der møde i udvalget ca. hver 3. måned.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
3 medlemmer af udvalget og derudover 4 frivillige.
Hvordan foregår det når I mødes: Der skal handles
foder til kattene og fodres hver dag. Ved sygdom skal de
til dyrlæge. Alle katte skal også steriliseres.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem eller frivillig, for at deltage
i pasning af kattene. Man bliver begge dele ved at tage
kontakt til kontaktpersonen.
Koster det noget at være medlem: Det er gratis at
være medlem og Katteudvalget råder hvert år over et
beløb til fx foder, dyrlæge-regninger osv.
Hvornår holder I generalforsamling?
Generalforsamlingen holdes i marts.
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FLITTIGE HÆNDER
Hvad: Flittige hænder er en håndarbejdsklub, hvor
medlemmerne strikker, hækler og syr sammen.
Hvor længe har den eksisteret? Flittige hænder har
eksisteret siden slutningen af 1970´erne.
Hvor mødes I? Parterregangen i Blok E, lokale EP4.
Hvor ofte mødes I? Hver mandag fra 19.00 – 22.00.
Har du lyst til at komme forbi, men kan ikke på dette
tidspunkt, kan du ringe til kontaktpersonen og aftale et
andet tidspunkt.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
3 - 4 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Laver
håndarbejde sammen, man kan få hjælp hvis
håndarbejdet driller, socialt samvær.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem – det er gratis i den første
måned. Alle beboere er velkomne til at komme forbi til
en snak eller for at få hjælp til håndarbejdet.
Koster det noget at være medlem: Det koster 20,00
kr. om måneden.
Hvornår holder I generalforsamling?
Der er generalforsamling i forårsperioden.
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Flittige hænder
blev startet i 1979.
I begyndelsen sad
medlemmerne på ølkasser
ved et campingbord

NATTERAVNENE
Hvad: Natteravnene Lundtoftegade er en afdeling
under Natteravnenes Landssekretariat. Natteravnenes
opgave er at skabe tryghed blandt unge i nattelivet.
Hvor længe har den eksisteret? Siden ca. 2000
– det er den ældste afdeling af Natteravnene i
København.
Hvor mødes I? Parterregangen i Blok E, lokale EP4.
Hvor ofte mødes I? Der bliver vandret hver fredag og
lørdag fra kl. 22.45. Derudover er der møder og socialt
samvær, fx juleafslutning.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 10 medlemmer. Både beboere og folk, som ikke bor
i afdelingen.
Hvordan foregår det når I mødes: Man går efter
en vagtplan – altid 3 personer sammen. Natteravnene
mødes, tager de særlige gule jakker på og vandrer så
rundt og hjælper i nattelivet. Natteravnenes formål er
at skabe tryghed ved at være tilstede.
Skal man være medlem – og hvordan bliver
man det: Man skal være medlem for at komme. Man
kan henvende sig til kontaktpersonen, og få mere
information. Det er påkrævet med en prøvevandring,
før man bliver fuldgyldigt medlem.
Koster det noget at være medlem: Det koster ikke
noget at være medlem.
Hvornår holder I generalforsamling?
I april.
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Natteravnene

Festkorpsets fastelavnsfest
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FESTKORPSET
Hvad: Festkorpset er en sammenslutning af beboere,
som arrangerer fester og underholdning.
Hvor længe har det eksisteret? Siden slutningen af
1980´erne.
Hvor mødes I? Arrangementer holdes i beboerhuset,
derudover opbevaring af kostumer og rekvisitter i Blok
F.
Hvor ofte mødes I? Ca. 10 – 12 gange pr. år i
forbindelse med arrangementer.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
15 – 18 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Der bliver
planlagt og udviklet ideer. Festkorpset har en række
traditioner: Påskefrokost, julearrangement, fastelavn,
sommerfest osv.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Alle er velkomne til at komme og være med. Ring
til kontaktpersonen, hvis du er interesseret i at høre
mere.
Koster det noget at være medlem: Det koster
ikke noget at være med i Festkorpset, men det koster
noget at deltage til fester og arrangementer – også for
medlemmerne.
Hvornår holder I generalforsamling?
Generalforsamlingen holdes i marts.
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STUDIENETVÆRK/LEKTIECAFÉ
Hvad: Studienetværket i Lundtoftegade er for alle
studerende i afdelingen. Man kan bruge lokalerne
til at læse eller holde gruppemøder. Derudover står
Studienetværket for en gratis lektiecafé for afdelingens
børn og unge.
Hvor længe har det eksisteret? Siden november
2013.
Hvor mødes I? Lokale under Blok D, indgang via
kældertrappen ved nr. 49.
Hvor ofte mødes I? Møder i bestyrelsen efter behov,
lektiehjælp hver onsdag fra 18.00 - 20.00, samt sociale
og faglige arrangementer med jævne mellemrum.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 20 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Der bliver afholdt
sociale arrangementer, tilbudt lektiehjælp, samt
mulighed for selvstudier og gruppemøder i lokalerne.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Man skal være medlem for at bruge lokalerne
– men alle studerende og interesserede beboere
er velkomne til de åbne arrangementer. Man bliver
medlem ved at skrive en mail til kontaktpersonen. Man
kan også finde både lektiecafeen og studienetværket
på facebook.
Koster det noget at være medlem: Nej.
Hvornår holder I generalforsamling?
I november.
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DE RØDE ROSER
Hvad: De røde Roser er en klub for primært tyrkiske/
kurdiske kvinder - men alle kvinder er velkomne.
Hvor længe har den eksisteret? De Røde roser har
eksisteret siden februar 2013.
Hvor mødes I? Pusterummet, Lundtoftegade 47A
Hvor ofte mødes I? De Røde Roser har fast tid i
Pusterummet og mødes også hos medlemmerne.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
ca. 15 medlemmer i klubben.
Hvordan foregår det når I mødes: Der bliver lavet
mad, hygget og snakket, spillet spil og klubben tager
på ture sammen, fx ud at bowle eller til stranden.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Alle er velkomne, bare kom forbi og få en snak.
Koster det noget at være medlem: Det koster ikke
noget at være medlem, men der er egenbetaling på
mad og drikke samt på ture.
Hvornår holder I generalforsamling?
I forårsperioden.
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LIV UNDER BUEN
Hvad: Liv under Buen er en forening, som arbejder på
at lave området under Bispeengbuen til et rekreativt
område for beboerne.
Hvor længe har den eksisteret? Liv under Buen har
eksisteret siden midten af 1990´erne.
Hvor mødes I? Beboerkontoret, Lundtoftegade 21A.
Hvor ofte mødes I? Det afhænger af behovet.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der
er 5 bestyrelsesmedlemmer, og derudover en gruppe
frivillige tilknyttet.
Hvordan foregår det når I mødes: Der er
blevet afholdt en række midlertidige aktiviteter
(loppemarked, koncerter, galleri osv.). Lige for tiden
arbejdes der på en permanent forbedring af området.
Skal man være medlem – og hvordan bliver
man det: Man skal være medlem for at være med til
bestyrelsesmøderne, men man kan altid melde sig som
frivillig eller interesseret hos kontaktpersonen.
Koster det noget at være medlem: Det koster ikke
noget at være medlem.
Hvornår holder I generalforsamling?
I forårsperioden.
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World Food Fair - Liv under Buen

Cykel- & træværkstedet
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CYKLE- & TRÆVÆRKSTEDET
Hvad: I cykel- og træværkstedet kan beboere gratis
reparere cykler og bygge i træ. Værkstedet råder over en
del materialer og værktøj, som man kan bruge.
Hvor længe har det eksisteret? Cykel- og
træværkstedet har eksisteret siden midten af
1990´erne.
Hvor mødes I? Parterregangen i Blok G, lokale GP66.
Hvor ofte mødes I? Der er åbent om tirsdagen fra
19.00 – 21.00.
Hvor mange medlemmer er der tilknyttet: Der er
3 medlemmer.
Hvordan foregår det når I mødes: Der er mulighed
for at reparere og bygge i træ, samt foretage
reparationer af cykler. Der er mulighed for at låne
værktøj, og der er et udvalg af gratis materialer.
Skal man være medlem – og hvordan bliver man
det: Alle beboere kan komme i åbningstiden. Er man
medlem kan man få en nøgle, og bruge værkstedet når
man vil. Man skal henvende sig til kontaktpersonen,
hvis man er interesseret i at blive medlem.
Koster det noget at være medlem: Det er gratis at
være medlem.
Hvornår holder I generalforsamling?
Der er generalforsamling i forårsperioden.
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FAMILIESJOV
Områdesekretariatet
Den sidste tirsdag i måneden fra 16.00 - 19.30 er der FamilieSjov i Beboerhuset i nr. 41B. FamilieSjov er hygge,
fællesspisning og skiftende børneaktiviteter. Vi laver fx kreative aktiviteter, forskellige lege, Tigertræning, dans og
meget andet. FamilieSjov holder pause om sommeren.
Deltagelse i FamilieSjov koster 5,00 kr. for børn og 10,00 kr. for voksne. Børn skal følges med en voksen. FamilieSjov
er for alle familier i Lundtoftegade.

AKTIVITETER
FOR
UNGE
Områdesekretariatet
Områdesekretariatets ungemedarbejder og de unge Brobyggere laver forskellige aktiviteter for børn og unge. Man
kan fx spille fodbold, komme med på ture og meget andet.

FRITIDSGUIDER
Områdesekretariatet
Hos fritidsguidekoordinatoren kan børn og unge få hjælp til at komme ud og prøve forskellige fritidsaktiviteter. Hvis
dit barn vil gå til noget i sin fritid, men ikke kan finde den rigtig klub eller er usikker på hvad det har lyst til, kan
fritidsguidekoordinatoren hjælpe.

SYSTUE
FOR
VOKSNE
Områdesekretariatet
Hver tirsdag fra 11.00 - 13.00 og torsdag fra 17.00 - 19.00 er der systue for voksne i Pusterummet i nr. 47A. Systuen
er for både begyndere og øvede og man kan både sy ting helt fra bunden, lave reparationer eller omforandringer.
Der er underviser hver gang. Deltagelse i systuen er gratis.
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FamilieSjov

Debatcafé i Beboerhuset
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DEBATCAFÉ
Områdesekretariatet
Den tredje tirsdag i måneden er der Debatcafé i Beboerhuset fra 16.45 - 18.00. Vi debatterer aktuelle emner, som fx
skolegang, konflikthåndtering og psykisk sundhed.

SOCIAL
VICEVÆRT
Områdesekretariatet
Den sociale vicevært tilbyder hjælp til voksne beboere i Lundtoftegade. Hun kan bl.a. hjælpe med naboklager,
fogedsager, ensomhed, hvis lejligheden gror til og meget andet. Intet er for småt og intet er for stort. Den sociale
vicevært har åben rådgivning om torsdagen fra 9.30 - 12.30 i Pusterummet i nr. 47A.

FAMILIERÅDGIVNING
Områdesekretariatet
Områdesekretariatet har en familierådgiver tilknytte, som yder gratis, anonym rådgivning. Familierådgiveren hjælper
både unge, familier og enlige forældre med fx hverdagsliv, opdragelse og det offentlige system. Familierådgiveren
står også for en Onsdagscafé for mødre samt bydelsmødre og familiekurser.

SKIFTENDE
PROJEKTER
Områdesekretariatet
Der sker en masse i Lundtoftegade. En stor del foregår som faste aktiviteter i klubber eller foreninger, men der er
også forskellige skiftende projekter, fx filmprojekter for unge, gadeteater, ture, ferier, kurser, oplæg, debataftener,
kulturelle arrangementer og meget andet. Du kan følge med i projekterne på Områdesekretariatets facebook-siden
www.facebook.com/liv.i.lundtoftegade eller hjemmesiden www.lundtoftegade.dk.
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Amfiteateret ved Blok C

Familiekoloni
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FRITIDSJOBKONSULENT
Områdesekretariatet
Områdesekretariatet har tilknyttet en fritidsjobkonsulent, som hjælper unge i alderen 13 - 18 år med at søge et
fritidsjob. Fritidsjobkonsulenten kan guide i at skrive ansøgninger, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, coaching til
jobsamtalen og meget andet.

PUSTERUMMET
Områdesekretariatet
Pusterummet er et værested med hjerterum, hvor frivillige i samarbejde med den sociale vicevært inviterer til hygge
og fælleskab med andre beboere. Der bliver serveret kaffe/te og brød til små priser. Pusterummet har åbent hver
mandag og fredag mellem kl. 12.30 - 15.00. Du finder Pusterummet i Lundtoftegade 47A.

MØBELDEPOT
Områdesekretariatet
Den sociale vicevært har et møbeldepot, hvor beboere, som har behov kan få andre beboeres aflagte møbler. Man
kan få hjælp til at få bragt møblerne. Hvis du har et møbel, du vil donere til møbeldepotet eller har du selv brug for et
møbel kan du kontakte den sociale vicevært.

BEBOERBLADET
Afdelingsbestyrelsen, Områdesekretariatet & Ejendomskontoret
Beboerbladet er Lundtofetgades lokale blad, som udkommer seks gange årligt. Bladet laves af repræsentanter for
beboere og ansatte. Alle beboere kan komme med indlæg til bladet.
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OMRÅDEFEST
Områdesekretariatet, afdelingsbestyrelsen & Festudvalget
Hver sommer holdes den store Områdefest for alle beboere i Lundtoftegade. Områdefesten bliver planlagt og afholdt
i et samarbejde mellem Områdesekretariatet, afdelingsbestyrelsen, lokale klubber, institutioner og foreninger og
Festudvalget. Områdefesten byder på aktiviteter for alle aldersgrupper - de fleste af dem gratis.
Hvis du vil være med i festudvalget eller har en god idé til områdefesten, kan du kontakte afdelingsbestyrelsen på
mail: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com.

Områdefest
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UDFLUGTSUDVALGET
Områdesekretariatet
Udflugtsudvalget består af en gruppe beboere med tilknytning til Pusterummet, som i samarbejde med den sociale
vicevært arrangerer en månedlig udflugt for voksne beboere. Der er bl.a. en årlig juleudflugt, og der har været ture til
forskellige museer, sejlture og meget andet.

IT-KURSER
Områdesekretariatet
I Lundtoftegade kan alle beboere komme gratis på IT-kursus. Man kan bl.a. få begynderundervisning, undervisning i
digital selvbetjening, lære mere om facebook og meget andet.

Vil du også gøre en forskel i
Lundtoftegade?
Så kan du blive frivillig i en af de eksisterende aktiviteter eller oprette
din helt egen aktivitet!
Der er flere muligheder for at søge penge til at komme i gang med netop din idé.
Du kan søge penge hos afdelingsbestyrelsen
Du kan få hjælp til at søge penge eller oprette en aktivitet eller forening ved at kontakte
Afdelingsbestyrelsen på
mail: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com.
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KONTAKTPERSONER
Aktiviteter & foreninger i Lundtoftgade
BLOKRÅD
Blokråd AB: Henny Kieffer, Lundtoftegade 79, 4. th.
Blokråd CD: Peter Rytter, Lundtoftegade 51, st. 4
Blokråd EF: Pt. intet blokråd
Blokråd G: Jeanette Allen, Lundtoftegade 13, 2. tv.
TRIVSELSKLUBBER
Trivselsklub AB: Henny Kieffer, Lundtoftegade 79, 4. th.
Trivselsklub CD: Kell Thorvil, Lundtoftegade 15, 7, th.
Trivselsklub EF: Eva Mølkjær, Lundtoftegade 41, 7. tv.
Trivselsklub G: Elsebeth Nielsen, Lundtoftegade 11, 10. th.
foreninger/aktiviteter
Driftudvalget: Jette Laursen, Lundtoftegade 79, 10. tv.
Bogklubben: Henny Jensen, Lundtoftegade 39, 4. th.
Træ- & cykelværkstedet: Jeanette Allen, Lundtoftegade 13, 2. tv.
Festkorpset: Liselotte Christiansen, Lundtoftegade 67, 1. tv.
Flittige Hænder: Jenny Nielsen, Lundtoftegade 39, 5. tv.
Katteudvalget: Jette Laursen, Lundtoftegade 79, 10. tv.
Den Marrokanske Kvindeklub: Choumicha Muna, Lundtoftegade 69, 3. th.
Liv under Buen: Henny Jensen, Lundtoftegade 39, 4. th.
De Røde Roser, Tyrkisk/Kurdisk Kvindeklub: Kübra Kilic, Lundtoftegade 17, 1. tv.
Natteravnene: Henny Jensen, Lundtoftegade 39, 4. th.
Pensionistklubben: Pia Thorvil, Lundtoftegade 15, 7. th.
Pigeklubben i Blok F: Meryem Hammou, Lundtoftegade 49
Kondiklubben: Mohcine Mrabet, Lundtoftegade 63, 5. tv.
Daryeel, Somalisk Kvindeklub: Run Nasib Mohammed, Lundtoftegade 61, 6. tv.
Studienetværket: Lukas Sloth Folting, Lundtoftegade 57, 5. tv.
Fælleshaven: Luisa Kiffer, Lundtoftegade 41, 1. tv.
Fædrenetværket: Chaib El-Khattoti, Lundtoftegade 67, 4. th.
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MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN
PR. 17. SEPTEMBER 2015
Formand
Liselotte
Christiansen

Medlem
Allan
Ibsen

Næstmand
Peter
Hegnhøj

Medlem
Svend
Kristensen

Kasserer
Henny
Jensen

Medlem
Stine
Kvam

Medlem
Pernille
Hulstrøm

Medlem
John
Sørensen

Mail til Afdelingsbestyrelsen: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Formand: Liselotte Christiansen, Lundtoftegade 67, 1. tv.
Næstformand: Peter Hegnhøj, Lundtoftegade 53, 1, 11
Kasserer: Henny Jensen, Lundtoftegade 39, 4. th.
Medlem: Svend Kristensen, 11, 11. th.
Medlem: Pernille Hulstrøm, Lundtoftegade 79, 5. th.
Medlem: Allan Ibsen, Lundtoftegade 51, 10
Medlem: Stine Kvam, Lundtoftegade 35, 6. th.
Medlem: John Sørensen, Lundtoftegade 19, 11. th.
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OMRÅDESEKRETARIATET FOR LUNDTOFTEGADE
Områdesekretariatets opgave er at gennemføre den boligsociale helhedsplan for Lundtoftegade. Den
boligsociale helhedsplan er en 4 årig projektplan, som skal være med til at forbedre trivsel, tryghed
og naboskab i Lundtoftegade. Den nuværende helhedsplan løber frem til udgangen af 2016.
Helhedsplanen har følgende indsatsområder:
Børn, unge og familier , Uddannelse, beskæftigelse og erhverv, Beboernetværk, inddragelse og
demokrati, Kultur og fritid , Udsatte grupper, Image og kommunikation
Du kan følge med i Områdesekretariatets arbejde og se masser af billeder på www.facebook.com/
liv.i.lundtoftegade eller www.lundtoftegade.dk
Dorthe er projektleder,
og har det overordnede
ansvar for helhedsplanen
og samarbejdet med
eksterne parter.
Tlf: 24 42 35 98
dfe@kab-bolig.dk

Karen er fritidsguidekoordinator. Hun hjælper
børn med at komme ud i
en fritidsaktivitet.
Tlf: 24 66 82 63
lundtoftegade@fritidsguiderne.dk

Camilla er fritidsjobkonsulent.
Hun hjælper og vejleder unge
til at få fritidsjobs.

Søren er ungemedarbejder.
Han laver projekter og
aktiviteter for børn og unge i
Lundtoftegade.

Tlf: 40 12 94 95
cor@kab-bolig.dk

Tlf: 24 94 58 15
Mail: sni@kab-bolig.dk

Irma er social vicevært,
og kan hjælpe med både
store og små ting. Hun
står også for mange
aktiviteter.
Tlf. 23 30 36 12
irt@kab-bolig.dk

Mohammed S, Johan,
Max , Said og Ebraima er
Brobyggere. De laver mange
forskellige aktiviteter
med børn og unge. Hudda
underviser i syning.

Jytte er familierådgiver
og giver vejledning om
bla. opdragelse og hverdagsliv. Hun er tilknyttet
Familierådgivningen.
Tlf: 24 52 81 12
C24G@sof.kk.dk
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