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BeboerGuiden udgives af Mediegruppen i samarbejde med
Afdelingsbestyrelsen, der meget gerne modtager nye skribenter.
BeboerGuiden trykkes i 750 eksemplarer, som omdeles til
beboere og relevante samarbejdspartnere.
BeboerGuiden udkommer 10 gange årligt og uddeles den sidste
uge i månederne: Januar, Februar, Marts, April, Maj, Juni, August,
September, Oktober og November, hvor der er deadline den
10. i samme måned. Mediegruppen holder dermed ferie i Juli og
December måned.
INDLÆG sendes til mediegruppenlundtoftegade@gmail.com
eller lægges i postkassen ved Beboerhuset 41B og medtages kun
såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er.
Mediegruppen forbeholder sig retten til ikke at bringe indlæg
såfremt disse har karakter af personangreb eller lignende
stødende karakter. Mediegruppen forbeholder sig ret til at
ændre i layoutet på indkomne indlæg.
MEDIEGRUPPEN består pt. af: Ansvarshavende redaktør/
Liselotte Christiansen, Søren-Emil Schütt, Karen Møldrup, Maria
Stegemeyer, Karoline Andersen, Søren Overby og Niels Hansen.
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TING DER ER SKET I LUNDTOFTEGADE
OG OMEGN
Jobdrømmene fik vinger i Pusterummet
Af: Karen Ørnholt Møldrup

Hvor mange fejl må man have i taxate-

om vind og vejr, sagde Emir Degirmenci, der

oriprøven? Hvor lang tid tager det at blive

selv har kørt taxa som økonomisk supplement i

buschauffør? Og kan alle og enhver blive

løbet af sin studietid, og fortsatte: 		

rengøringsassistenter?
Spørgsmålene var mange, da Pusterummet,
en solrig søndag i april, slog dørene op for
beboerne med lyst til at skabe lynkarriere.
Sammen med direktør Yohannis Hamad fra
rengøringsselskabet Need2Clean kastede
chefkonsulent Emir Degirmenci fra AMU-udbyderen DEKRA lys over to brancher, hvor
der er efterspørgsel på glade, stabile og
dedikerede medarbejdere: Transport- og rengøringsbrancherne.

Akut mangel på chauffører

Boligsocial ungevejleder Amir Farhang skød arrangementet i gang med en velkomst.

Emir Degirmenci kunne blandt andet fortælle

”Det er et spændende job. Man ved aldrig, hvem der

de fremmødte beboere, at flere taxavognmænd

træder ind i vognen. Næste kunde kan være alt fra en

på Nørrebro lige nu mangler taxachauffører og

fødende kvinde til en politiker på vej til møde”.

at det blot tager 25 kursusdage at erhverve sig
et taxakørekort. Overordnet mangler trans-

Gode muligheder for at supplere indtægten

portbranchen lige nu 2500 chauffører. Som

Et par stykker af de fremmødte mænd ved

chauffør i en af Københavns mange hyrevogne

arrangementet var bidt af taxatanken og

skal man være socialt anlagt og klar på en snak

kunne godt se fidusen ved at supplere deres
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normale job med en weekendtjans som chauf-

fra Need2Clean, mens han i samme åndedrag

før i hovedstadens gader og stræder. ”Særligt

punkterede en sejlivet myte: ”Det er altså ikke

første weekend i måneden er god at køre i” tippede

alle og enhver, der kan finde ud af at gøre rent professi-

Emir Degirmenci publikum og afslørede for

onelt! Det kræver grundighed, vilje, en positiv indstilling

en undrende tilhører hvorfor: ”Vi er jo gode

– og selvfølgelig et hygiejnebevis”.

til, vi mennesker, at fyre vores penge af allerede i
starten af måneden – mens pengene er lidt små i
slutningen af måneden”. Den erkendelse er blot
en af de mange, som man hurtigt gør sig som
taxachauffør - og forstår man at give den grundigt godt med gas kan man regne med at hive
op til 50.000 kroner hjem om måneden oplyste
Emir Degirmenci. ”Men så skal man altså virkelig
også brænde for det. For mig var taxakørsel blot et studiejob, så min månedlige indtægt oversteg ikke 20.000

Blandt de unge var der interesse for at komme i
erhvervspraktik gennem DEKRA

kroner” tilføjede han.
Et hygiejnebevis tager 5 dage at erhverve sig
Så mange kursusdage tager
det at få
• Taxakørekort: 25
• Buskørekort: 38
• Flexkørekort: 5
(i kombination med taxaeller buskørekort)
• Lastbilkørekort:
• Hygiejnebevis: 5

og med det i baghånden, et smil og en passion
for at gøre rent er man godt rustet til at kaste
sig ud i branchen oplyste Yohannis Hamad.
Udsigterne til at blive en del af Need2Cleans
skrubbe- og skureteam vakte særlig interesse
hos en del af de kvinder, der var mødt op til
inspirationsdagen i Pusterummet. Og det glæ-

Positiv attitude betyder alt

dede Yohannis Hamad at høre: ”Sejt! Jamen, så

På rengøringsfronten er der også brug for

skal vi da lige have os en snak efter oplægget” udbrød

dygtige medarbejdere fortalte Yohannis Hamad

han til en kvindelig beboer, der ville i job nu.

TING DER ER SKET I LUNDTOFTEGADE
OG OMEGN
Glade og engagerede beboere

Hov, jeg glemte arrangementet – hvad nu?

Dagen blev rundet af med interviews af de

Gik du glip af inspirationsdagen, kan du stadig

beboere, der havde lyst til at tage første skridt

nå at fange Emir Degirmenci og Yohannis

på vejen mod en ny karriere. Emir Degirmenci,

Hamad til en snak om dine jobmuligheder.

der i øvrigt selv er beboer i Lundtoftegade, var
glad for arrangementet og udtalte: ”Det var godt

For job i transportbranchen

at opleve, hvor engagerede og interesserede de fremmødte

Kontakt Emir Degirmenci på 42 83 03 39

var. Det vidner om, at der er et klart behov for lignende

For job i rengøringsbranchen

arrangementer her i vores område.”

Kontakt Yohannis Hamad på 28 68 34 36

Svarene på spørgsmålene lyder for resten: Man
må max. have 3 fejl i taxateoriprøven. Det

Månedlig medianløn

tager 38 kursusdage at blive buschauffør. Og ja,

Taxa: 27.000 kroner
Bus: 31.000 kroner
inkl. pension og feriepenge
Flextrafik: 19.000 kroner
Lastbil: 30.000 – 35.000 kroner

alle kan i princippet blive rengøringsassistenter. Hvis bare de har hygiejnebevis, en positiv
attitude, gå-på-mod og blik for detaljerne

En chaufføraspirant i samtale med Emir Degirmenci.
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Emir Degirmenci kom med et klart budskab: Der er lige
nu brug for 2500 chauffører

TING DER ER SKET I LUNDTOFTEGADE
OG OMEGN
Generalforsamling i Fælleshaven
Af: Karoline Andersen

Onsdag d. 29 Marts var der Generalforsamling i Fælleshaven. Der blev valgt
en ny bestyrelse og lagt en plan for den kommende sæson i 2017. Her kan du
læse lidt om hvad der sker og hvordan du kan komme med i Fælleshaven.
Der blev på sidste generalforsamling valgt ny bestyrelse i fælleshaven og denne
består nu af formand: Luisa og bestyrelsesmedlemmer: Cilgin og Meyrem.
Fælleshaven går en ny sæson i møde og har plads til nye medlemmer, så hvis du går
rundt med en lille gartner i maven er det nu du skal slå til.
I Fælleshaven er der en hel del plantekasser hvor nogen er personlige og andre er
fælles, de personlige plantekasser uddeles ved lodtrækning den 8. April og hvis der
er flere tilbage uddlodes disse igen Lørdag den 6. Maj kl 13, så du kan måske nå det
endnu hvis du er interesseret som læser af den nye BeboerGuide.
Hvis ikke der er flere personlige plantekasser, er du stadig velkommen til at hjælpe
til med de fælles.
Du/I skal også være velkomne til at være med i fælleshaven og hjælpe til med de
fælles plantekasser. Lørdag den 6. Maj kl 13 mødes Fælleshaven til dekoration af
plantekasser og arbejdsdag.
Den kommende sæson i Fælleshaven vil byde på plantning af forskellige sorter
som bl.a. tæller spinat, sølvbeder, radisser, krydderurter, løg, bønner, agurker og
(forhåbentlig) 3 meter høje solsikker!
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Fælleshaven har masser at byde på i den kommende sæson bl.a. fællesspisning, arbejdsdage, høst og hygge, så meld dig under fanerne den 6. Maj kl 13 I Fælleshaven
(lige ved siden af Ejendomskontoret)

TING DER SKER I LUNDTOFTEGADE OG
OMEGN I APRIL/MAJ
Til Vægs – Lundtoftegade
Af: Søren-Emil Schütt
Til Vægs er en ny udstillingsplatform for videokunst i det offentlige rum lige her i Lundtoftegade.
Stedet drives frivilligt af beboere og ansatte i AKB Lundtoftegade og går i luften med første
fernisering fredag den 28/4 kl. 17.00 i forbindelse med 48 timers festival på Nørrebro. Ferniseringen foregår ved Lundtoftegade 49.
Hvad er Til Vægs?
Til Vægs består af de 7 udendørs skærme på 1m. x 1,5m., der hænger på gavlene af vores bygninger. Til daglig viser skærmene forskelligt informativt materiale til beboerne og stemningsbilleder fra livet i højhusene. Hver fredag kl. 17 vil vi stoppe for den sædvanlige billedstrøm og
vise videokunst weekenden over.
Målet med udstillingsplatformen er at bringe kunsten ud i byen, ud i betonen og ud til folk
som sædvanligvis ikke kommer i nærheden af samtidskunst.
Til Vægs handler om at udsætte byen for kunsten og kunsten for byen. Men det handler også
om at skabe dialog mellem kunstnere, videokunsten, 70’er-mursten og et mangfoldigt publikum, som vi jo er, alle os der bor her.
Vi ønsker at vise en bred vifte af videokunst til forbipasserende, men vigtigst af alt for os selv
- beboere. Til Vægs skal være et sted for kunstneriske eksperimenter og udveksling. Vi forventer, at en ny udstiller præsenteres hver 2. måned med en fernisering, hvor kunstneren er
tilstede, og videoværket vil blive vist hver weekend fra den 28/4-25/6-2017 på alle skærme i
Lundtoftegade.
Hvis du interesserer dig for kunst og vil være med til at arrangere kommende udstillinger, så
find opslaget andetsteds i bladet.
Første udstiller – Javier Tapia
Til Vægs - Lundtoftegade er stolt af at kunne præsentere vores første udstiller Javier Tapia med
en visning af hans værk Travelling Dust.
Travelling Dust er et samarbejdsprojekt mellem Javier Tapia og den amerikanske kunster
Camilo Ontiveros.
Travelling Dust bearbejder den kulturelle og økonomiske udveksling mellem Latinamerika
og USA. Filmen kredser omkring kulturidentiteter, geografi, natur og oprindelige folk i Chile,
Mexico og Los Angeles.
Den udforsker temaer som kulturel tilpasning, fædreland, arbejdskraft, minoriteter, diaspora
og grænser og bliver en smuk tale til og om Los Angeles, som samfund, som smeltedigel og
som udvekslingssted.
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Javier arbejder med udgangspunkt i en omfattende interesse for kulturelle strukturer. En
nærmest antropologisk tilgang til kunst har fulgt Tapia gennem hele hans kunstkarriere og
ligger som et bagtæppe til alt han gør.
Javier Tapia flytter sig med lethed mellem verdensdele og har tidligere udstillet i Spanien,
Chile, Danmark og USA. Hans CV vidner om en berejst international billedkunstner, som
trækker tråde både mellem kulturer og kontinenter.
Tapia udstiller samtidigt på Den Nordiske Ambassade i Hillerødgade 83 med en totalinstallation, der gennem en ophobning af objekter - heriblandt en kano – forsøger at udfordre og
omforme hvordan vi tænker om vores kollektive historie.
Følg også Lundtoftegades eget udstillingssted på Facebook: Til Vægs – Lundtoftegade.

BEBOERGUIDENS OPSLAGSTAVLE I
LUNDTOFTEGADE
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TIL VÆGS FERNISERING
Videoværket vil blive vist hver weekenden fra den 28/4-25/6-2017
Fernisering den 28. april
Kl. 17.00: Åbningstale
Kl. 18.00: Artist talk ved Javier Tapia
Der vil være lette snacks og lanchering af Mate-Mates nye økologiske ice-tea.
Beskrivelse af kunstner samt værk:
Travelling Dust bearbejder den kulturelle og økonomiske udveksling mellem Latin Amerika og USA. Filmen kredser omkring kulturidentiteter, geografi, natur og
oprindelige folk i Chile, Mexico, og Los Angeles. Den udforsker temaer som kulturel
tilpasning, fædreland, arbejdskraft, minoriteter, diaspora og grænser og bliver en
smuk tale til og om Los Angeles, som samfund, som smeltedigel og som udvekslingssted.
Javier arbejder med udgangspunkt i en omfattende interesse for kulturelle strukturer. En nærmest antropologiske tilgang til kunst har fulgt Tapia gennem hele hans
kunstkarriere og ligger som et bagtæppe til alt han gør.
Javier udstiller samtidigt i Den nordiske ambassade på Hillerødgade 83 med en totalinstallation der forsøger gennem en ophobning af objekter heriblandt en kano at
udfordre og omforme hvordan vi tænker om vores kollektive historie.

BEBOERGUIDENS OPSLAGSTAVLE I
LUNDTOFTEGADE

INTERESSERER DU DIG FOR KUNST?
Så kom og vær med i vores nye kunstinitiativ Til Vægs!
Vi vil vise kunstfilm på vores skærme i weekenden og vi har brug for
din hjælp!
Har du lyst til at hjælpe til med:
				• Facebook
				• Kontakt til kunstnerne
				• Fremvisning
				
• Praktisk hjælp til ferniseringerne
				
• Ideer og udvælgelse af kunstnerne
				• Fundraising
				
• Og mange andre sjove ting
Så skriv til:
Søren Emil på dbb@ofir.dk
Mette - Netværksmedarbejder i helhedsplanen på mnl@kab-bolig.dk
eller 40 20 02 38

Kom og vær med! :-)
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HJÆLP SØGES TIL MEDIEGRUPPEN
Vi kan stadig bruge nogle, der vil skrive historier og små indlæg fra
alle de forskellige aktiviteter, der foregår både i og omkring bebyggelsen i Lundtoftegade til det nye blad - BEBOERGUIDEN.
Har du lyst til at være med i den nystartede mediegruppe, så hører vi
meget gerne fra dig.
Med venlig hilsen
Mediegruppen
Kontakt os på: mediegruppenlundtoftegade@gmail.com

Vil du gerne have noget med i
næste nummer af
BEBOERGUIDEN, så er der
deadline onsdag den 10. maj.
Send dit indlæg til
mediegruppenlundtoftegade@gmail.com

som en pdf eller i et Word
dokument eller læg det i
Afdelingsbestyrelsens postkasse
ved Beboerhuset 41B

BEBOERGUIDENS OPSLAGSTAVLE I
LUNDTOFTEGADE

MANDSKAB SØGES TIL TRÆVÆRKSTEDET
Vi har et dejligt træværksted i bebyggelsen, men vi mangler mandskab. Har du lyst til at deltage i aktiviteten - alle er velkomne.
Værkstedet holder åbent hver tirsdag fra klokken 19-21, hvor vi står til
rådighed for de beboere, der har noget de vil lave eller reparere. Ikke
at vi skal lave det, vi stiller kun værktøj til rådighed, og råd i den udstrækning vi kan.
Bebyggelsen har jo fået mange nye beboere, måske du også har lyst
til at prøve det af. Er det noget for dig, så læg en besked med navn
og adresse + evt. telefonnummer og eller en email adresse, så kontakter vi dig.
Brug postkassen i Parterregangen i blok G ved dør GP66 eller i postkassen hos Jeanette Allen, Lundtoftegade 13 2. tv
Venlig hilsen
Træværkstedet
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TAG MED TIL DEN BLÅ PLANET
Vil du med til Den Blå Planet, så mødes vi præcis kl. 12 den 16. maj
2017 foran 4A busstoppestedet ved Novo.
Turen koster 50 kr., og tilmeldingen skal ske hos udflugtsudvalget,
som træffes mandag den 10.04.17, 24.04.17 og den 18.05.17 i Pusterummet mellem kl. 13 og 15.
Mange hilsner fra
Udflugtsudvalget,
Burthe, Wivi og Ivonn

BEBOERGUIDENS OPSLAGSTAVLE I
LUNDTOFTEGADE

GRATIS FÆLLES FAMILIEFERIE
Gratis Fælles Familieferie til Danland Faaborg for familier med børn fra den 17. juli til
den 22. juli.
Hvis du vil med, kan du kontakte følgende og tilmelde dig turen
				
				
				
				

•
•
•
•

Familierådgiver Jytte: 24 52 81 12
Social vicevært Mette: 40 20 01 36
Social vicevært Mia: 40 19 99 76
Fritidsguide Karen: 60 82 86 12
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EFTERLYSNING
Kære Beboer,
Du købte billetter hos mig til Fastelavnsfesten, som desværre blev
aflyst. Jeg vil meget gerne have besøg af dig, da du har et beløb til
gode.
Med venlig hilsen
Festkorpset,
Henny Jensen Lundtoftegade 39 4. th.

BEBOERGUIDENS OPSLAGSTAVLE I
LUNDTOFTEGADE

NATTERAVNENE GØR EN FORSKEL
Kære Beboer,
Her i Lundtoftegade har vi nu eksisteret i 17 år. Vi er en lille gruppe,
som mangler dig. Vi har en drøm om, at der er nogle, der har lyst til at
bruge et par timer om måneden, mere koster det ikke.
Det er dig selv, der bestemmer, hvor ofte, du har lyst til at gå.
Vores håb er at få tilsat nyt blod, men tro ikke, at vi er nogle gamle
dødbiddere. Det er vi langt fra. Vi er et rigtig godt hold, så har du ikke
lyst til at være med, så kom ned til os. Du kan få en prøvevandring, så
du kan få en fornemmelse af, hvad vi står for.
Du kan kontakte os ved henvendelse til
Henny Jensen, Lundtoftegade 39 4. th
Læg en lille lap med dit navn og telefonnummer, og du vil blive kontaktet snarest.
Med venlig hilsen
Formand for Natteravnene,
Henny Jensen
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GENERALFORSAMLING I FÆDRENETVÆRKET
Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling
Lørdag den 27. maj 2017 kl. 18 i kælderen i blok D (ved nr. 49-53)
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Behandling af forslag til nye vedtægter

De nye vedtægter er udarbejdet i samarbejde med Afdelingsbestyrelsen og kan fås
ved henvendelse til Ejendomskontoret - de gamle vedtægter fås også her til sammenligning

4. Valg af formand
5. Valg af kasserer
6. Valg af mindst 1 og max. 4 medlemmer til Bestyrelsen
Kender du ikke Fædrenetværket?
Så kom ned og se vores nye lokaler, og hør hvad vi kan byde på af
aktiviteter. Vi har bl.a. tidligere lavet fisketure for fædre og børn, samt
dletaget aktivt ved områdefesten.

Her kommer en kalender som BeboerGuiden fremover vil være
centreret omkring. Så hvis du har nogle spændende faste eller
enkeltstående aktiviteter, du gerne vil reklamere lidt for, bedes
du venligst kontakte Mediegruppen, hvis du vil have det med i
kalenderen.
Derudover tages der også forbehold for, at nogle aktiviteter ikke
længere er aktive. Skulle du opdage det, hører vi meget gerne fra
dig på mediegruppenlundtoftegade@gmail.com.

