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Indlæg afleveres senest d. 15. i følgende måneder: Februar, april, juni, august, oktober, december
Indlæg sendes til kasper på ktj@kab-bolig.dk (som word-fil) eller de kan afleveres i den grå postkasse på
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Af Kenneth Fuglsang,
ejendomsleder
Kære beboer,
Jeg vil ønske alle beboere
et rigtig godt nytår og
tak for jeres tålmodighed
i forbindelse med de
mange arbejder der er udført i forbindelse med
gennemførelsen af gårdprojektet i året der er gået.
Løse hunde i Lundtoftegade
Vi har desværre oplevet nogle episoder med
angreb fra hunde, der ikke har været i snor, hvorfor
jeg må indskærpe, at det blandt andet ifølge vores
gældende husorden klart og tydeligt fremgår, at
hunde altid skal være i snor.
Hvis husordensregler ikke følges af beboeren kan
dette i sidste instans medføre, at boligselskabet
vil igangsætte opsigelse af lejemålet, hvorfor jeg
gerne vil henstille beboerne til at respektere de af
beboerne gældende vedtagne husordensregler.
Husk: Nye parkeringsregler gældende fra 1.
marts 2017
Københavns Kommune har meddelt, at kommunen
fra 1. marts 2017 vil indføre ny betalingszone
i ydre Nørrebro, hvilket vil omfatte parkering i
Lundtoftegade og under Bispeengbuen.
Prisen på beboerlicens vil ifølge København kommunes oplysninger være som følger:

Energiklasse
Beboerlicens pr. år.
Elbil og brintbil
100 kr.
Energiklasse A+, A++ og A+++ 100 kr.
Energiklasse A og B
730 kr.
Energiklasse C, D, E, F og G
1.150 kr
I øvrigt henvises til hjemmesiden: www.kk.dk/
gulzone
Gårdprojektet
Gårdprojektet er nu endeligt afleveret, dog mangler
der nogle småarbejder at blive udført, såsom
igangsætning af de automatisk bomme ved alle
brandveje ind til de høje blokke samt opsætning af
hegn til de nye affaldsområder ved endegavlen af
de høje blokke.
En lille bøn til alle beboere, hjælp venligst til
med at passe på alle de nyplantede blomsterløg,
buske og træer i området, således at vi til foråret vil
kunne se alle disse planter udfolde sig med skønne
farver til forhåbentlig alles glæde her i området.
Kunstprojekt
Vi er desværre løbet ind i nogle uforudsete
udfordringer, da det har vist sig, at jorden har
været for ustabil de to steder, hvor Enhjørningen
og Trylleringen skulle opsættes, hvorfor det har vist
sig at være nødvendigt at pilotere begge steder.
Derfor er opsætningen af disse to kunstværker
desværre blevet forsinket en lille smule, Trylleringen
forventes opsat inden 1. februar.
Enhjørningens fontæne skulle have været opsat
senest 15. marts. Dog er det noget usikkert med
vandtilføjelse i bassinet til kunstværket, da frosten
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kan forhindre tilstrømning af vand.
Kunstneren Henrik Plenge Jacobsen planlægger
en indvielse af hele projektet lørdag d. 24. juni. Der
vil senere i den forbindelse blive indkaldt særligt til
denne event til alle beboere her i Lundtoftegade.

Louise Skytte, 32 år er ansat som BørneUngemedarbejder 30 timer ugentligt.

Klub 21
Efter et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde
med bestyrelsen af Klub 21, er klubben i fællesskab
blevet lukket.
Afdelingsbestyrelsen har i skrivende stund
ikke taget stilling til, hvad rummene fremover skal
bruges til.

Mette Jo Leisner, 57 år er ansat som Social
Vicevært 37 timer fra ugentligt.

Opsætning af solcelleanlæg på de 4 høje tage
Der er i skrivende stund ikke noget nyt i sagen,
men vi arbejder fortsat på højtryk på at få
gennemført projektet, og som tidligere anført er
det en forudsætning af projektets gennemførelse
af beboerne her i Lundtoftegade får en økonomisk
nettobesparelse for gennemførelse af projektet.
Jeg vil løbende holde jer orienteret om status i
sagen.
Personale
I forbindelse med ikrafttrædelse af ny boligsocial
helhedsplan gældende for følgende afdelinger
Lundtoftegade (699 boliglejemål), Titanparken
(289 boliglejemål) og Lundtoftegården (89
boliglejemål) i perioden 1. januar 2017 – 31.
december 2020 er følgende nye boligsociale
medarbejdere blevet ansat:
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Mette Nisgaard Larsen, 34 år er ansat som
Netværksmedarbejder 30 timer ugentligt.

Mia Hedlund Fink, 32 år er ansat som Social
Vicevært 37 timer ugentligt.
Amir Farhang, 34 år er ansat som Ungevejleder
18,5 timer ugentligt.
Camilla Overgaard Rudolph. Fritidsjobkonsulent
er i forbindelse med ophør af den tidligere gældende
boligsocial helhedsplan for Lundtoftegade fratrådt
pr. 31. december 2016.
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Af Liselotte
Christiansen,
formand for
Afdelingsbestyrelsen
Så fik vi skudt 2017 i gang, og vi håber, at
alle er kommet godt og sikkert ind i det nye år.
Med udgangen af 2016 fik vi sagt farvel til den tidligere sociale helhedsplan, og vi skal nu i gang med
en ny, der som bekendt omfatter to andre afdelinger, nemlig Titanparken og Lundtoftegården.
I skrivende stund er de nye medarbejdere fundet,
og de skal nu i gang med de tiltag, der er beskrevet i den nye helhedsplan. Overskrifterne i denne
udgave er: Tryghed og trivsel, kriminalpræventiv
indsats, uddannelse og beskæftigelse, og forebyggelse og forældreansvar.
Som vi nævnte i sidste nummer, tog hele bestyrelsen på et weekendseminar, for bl.a. at få en
grundig introduktion til det boligsociale arbejde og
samtidig ryste den nye bestyrelse sammen. Det var
en rigtig spændende weekend, som I kan læse lidt
mere om på næste side.
Efterfølgende har vi måtte sige farvel til Peter
Hegnhøj, som flyttede til indre by og dermed blev
Søren-Emil valgt som ny næstformand, og Karen
trådte som 1. suppleant ind i bestyrelsen som nyt
medlem.
Tak til medarbejdere og frivillige
Med udgangen af 2016 sagde vi også officielt farvel til Skælskør Anlægsgartnere. Dette skete ved et

lille arrangement i Beboerhuset, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver til alle beboere.
Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak for
et godt samarbejde, og vi glæder os til foråret, hvor
området rigtigt vil komme til sin ret med alle de
nye buske og træer, der er plantet rundt omkring.
En tak skal også lyde til alle de frivillige der til
stadighed arbejder for at vedligeholde de aktiviteter og traditioner, som vi har haft her i bebyggelsen
i årevis. Uden jer kunne dette ikke lade sig gøre!
En stor tak skal også lyde til alle vores medarbejdere. De arbejder hver dag for, at Lundtoftegade
skal være et godt og attraktivt område at bo i. Vi er
jo så heldige, at vi har en del medarbejdere der har
været hos os i mange år, og de har dermed et godt
kendskab til beboerne. Og det er guld værd.
Til sidst en lille reklame for bestyrelsens træffetid:
Det er hver tirsdag i ulige uger, ml. kl. 18 og
19. Det er i Beboerhuset, og der er altid kaffe
på kanden, - så kig forbi til en uformel snak. I er
velkomne.
Og med denne opfordring vil vi gerne ønske alle
beboere, ansatte og frivillige:
			

Et Rigtigt Godt Nytår!

Med venlig hilsen Liselotte Christiansen, formand
for afdelingsbestyrelsen
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Afdelingsbestyrelsen på weekendseminar
Af Karen Ørnholt Møldrup, medlem af AB

I januar 2017 afløses den hidtidige 4-årige boligsociale helhedsplan af en ny. I den anledning har
afdelingsbestyrelsen været på et weekendseminar,
hvor forskellige inspirerende oplægsholdere fortalte om de nye tiltag, som bliver en del af den nye
plan.
Trygheden i fokus
KABs boligsociale koordinator Per Faurby kunne afsløre, at Ydre Nørrebro er
den bydel i København,
hvor beboerne føler sig
mest utrygge. Selv om
utrygheden i vores bydel generelt
er faldet siden
2009, er antallet
af utrygge borgere stadig for højt,
og det er en af de
udfordringer, som
den nye boligsociale helhedsplan skal
forsøge at forcere.
Derfor vil der i
de kommende fire
år bl.a. være fokus på at få flere unge i fritidsjobs og
i højere grad at inddrage forældrene i deres børns
tilværelse. Formålet med dette er at skabe et alternativ til gaden for de unge og give et springbræt
over til et voksenliv i beskæftigelse.
Per Faurby oplyste også en forbløffet afdelingsbestyrelse om, at frygten for at få stjålet cyklen er
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den form for kriminalitet, som bekymrer københavnerne mest – og altså ikke vold og narkotikasalg, som ellers er de typer af kriminalitet, som
medierne ynder at fokusere på.
Frivillighed: En stor ressource
Sociolog og forfatter til flere bøger om frivillighed,
Rie Frilund Skårhøj, slog også vejen forbi seminaret
og gjorde afdelingsbestyrelsen klogere på ledelse
af frivillige. Hun gav gode råd til, hvordan man
motiverer frivillige og skaber
lyst til engagement – råd, der
blev taget imod med kyshånd,
da det i høj grad er Lundtoftegades frivillige ildsjæle, der
sørger for de mange spændende aktiviteter og arrangementer i afdelingen.
Afdelingsbestyrelsens
rolle
Derudover bød weekendseminaret på teambuildingøvelser, hvor afdelingsbestyrelsens kreative evner blev
sat på prøve gennem Lego-bygning, brætspil og visionsøvelser.
Afdelingsbestyrelsen vil gerne være et team, som
er kendetegnet ved synlighed, åbenhed og lydhørhed over for beboerne i Lundtoftegade, og det blev
drøftet, hvordan bestyrelsen bedst sikrer dette.
Weekendseminaret har givet afdelingsbestyrelsens medlemmer en masse nye input og kreative
idéer, som de glæder sig til at videreudvikle i 2017.
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Åbent hus i Kondiklubben mellem 13-15
januar
8
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Kom og se vores nye maskiner. Vi har løbebånd, kondicykler, romaskine, boksebold, bordtennis og meget
mere..
LÆS MERE OM KONDIKLUBBEN PÅ SIDE 30

Der vil være kaffe, kage, sodavand og snacks.
KOM FORBI OG SIG HEJ

Det er under Netto i kælderen

Hvad sker der i jeres forening?

MVH. Bestyrelsen i Kondiklubben

Nye m

edlem

mer

Beboerbladet er vores alle sammens blad, så brug det til at komme ud til andre i fællesskabet. Og skab opmærksomhed om hvad der sker i netop jeres forening.
På Beboerkontoret hjælper jeg, Kasper Tveden, jer gerne med at få formuleret og opsat jeres
opslag.
Skriv til mig på ktj@kab-bolig.dk eller ring på 3045 7798 og aftal en tid, vi kan mødes over
en kop kaffe i Beboerkontoret. Jeg er der tirsdag og onsdag mellem 9.00 og 15.00.
ning
s
i
p
s
s
Opstar
Fælle
Arbejdsweekend
tsfest

7

NYT FRA FORENINGER & INDLÆG FRA BEBOERE

Fællestur til tivoli – En hjerternes fest!
Tekst og foto af Søren-Emil Schütt

Lørdag den 10. december stod i de barnlige sjæles tegn i Lundtoftegade. Afdelingsbestyrelsen og
Områdesekretariatet, havde givet mulighed for,
at man for 30 kr. kunne komme en hel dag i tivoli,
oven i købet med tur-pas for alle under 18 år. Det
havde omkring 150 Lundtoftegadegensere denne
december lørdag
benyttet sig.
Der var samlet afgang fra
Lundtoftegade
kl. 11.30 i tre
store busser, og
efter en lettere
kaotisk afgang,
hvor tur-pas og
indgangsbilletter
skulle fordeles,
blev kursen sat
mod Den gamle Have. Mange havde valgt at lave en
familieudflugt ud af det, og andre igen var taget af
sted på egen hånd, og fandt velkendte og ukendte
naboer, at bruge dagen med.
Fri leg
Ved ankomsten til Tivoli var der imidlertid dømt ”fri
leg”, og det var der mange, særligt børn, der vidste hvad betød! Vejret var med os, et let skydække
hjalp med til at holde lidt på varmen, og ellers var
der rig mulighed for at få en kop gløgg eller varm
kakao at styrke sig på, inden turen igen gik til tops.
Hvad enten det var, byens spir(OG VORES EGNE
BLOKKE), der blev betragtet fra toppen af Det gyldne Tårn, eller om flugten var af mere eventyrlig
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karakter ind i Den flyvende Kufferts fantasifulde
verden, der tiltalte èen mest, så kunne man roligt
læne sig tilbage og nyde både forlystelser og lidt
godt til ganen.
For når der var brug for en pause fra diverse
forlystelser, var der rigeligt at se på. Det er efterhånden et velkendt fænomen, at Tivoli er pyntet
op til den helt store
guldmedalje, i december måneden,
og i år var ingen
undtagelse. Hele
haven var et stort
lyshav.
I Det Kinesiske
område var der
særlig flot, da et
stort lysshow med
16.000
julelys,
funklede i forskellige farver og formationer, hvilket gav spektakulære genspejlinger
i søerne. Meget stemningsskabende og imponerende.
Julemanden var også i Tivoli
I den første del af haven står det smukke gamle
Pantomimeteater fra 1874, teatret havde i årstidens anledning fået fornemt besøg af julemanden.
Han havde indrettet sit kontor på den gamle
scene, og alle der havde lyst, kunne tålmodigt stille
sig i kø for at fortælle ham sit største juleønske,
også var der bare tilbage at håbe på, at man havde
husket alle punkterne på, de sikkert, lange ønskelister.
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Efter besøget hos julemanden eller som et lunt
afbræk fra de kolde forlystelser kunne man besøge
Honningkageslottet. Tivoli havde, for første gang
nogensinde, forvandlet H.C. Andersen slottet til
Honningkageslott, hvor rammerne var sat for en
inspirerende og kreativ dekorations workshop af honningkager. Til
højre ses et par af de
yngre beboers bud
på et eventyrligt honning
julehjerte.
M a n g e
kendte ansigter
Uanset hvor man befandt sig i Tivoli, kunne man
således, hele dagen, støde på medbeboere, i alle
aldre. Til en hurtig hilsen eller en længere snak,
mens ungerne, havde travlt med deres.

Der var ikke planlagt fælles hjemtransport, hvilket
betød at man kunne trække stikket, når det passede, man blev kold, træt eller menneskemængden i
Tivoli blev for stor.

Da min kæreste og jeg lidt efter kl. 18, tog ”Den
gule Limosine” (buslinje 66 fra Hovedbanen) var
det dog ingenlunde ukendte ansigter, der fyldte
bussen. Det fungerede perfekt som en ramme for
evaluering, og det var smil på alles læber. En ting
var der enighed om: Ingen orkede at lave
mad, oven på en syv timers
dag fyldt med indtryk, frisk luft og
samvær. Bussen blev stort
set tømt, da
det lød ”Høsterkøbgade” i
højtaleren. Der
blev sagt farvel og
tak for en dejlig dag, inden vi stimlede hjem i hver vores lejlighed en fælles oplevelse rigere.

På Områdesekretariatet og Afdelingsbestyrelsen
vegne vil vi gerne sige MANGE TAK, til alle beboere
og deltagere for en dejlig tur, der FØRST og FREMMEST skulle fungere for fortsat at STYRKE DET
GODE FÆLLESSKAB i Lundtoftegade. Som vi er klar
til at udvikle og styrke i 2017.
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Festkorpsets julefest
Tekst og foto af Lotte Christiansen

Hvis jeg ikke får et ballondyr så...
Og det fik Allan vist nok. I hvert fald fik
hans to børn, som var med til Festkorpsets julefest, hvor selveste Julemanden
var på besøg. Trods
stor decembertravlhed, havde
han nemlig alligevel fundet tid
til at komme på
besøg og bl.a. lave
ballondyr til alle
de søde børn.

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, med dans
og sang omkring det fine juletræ, julegodter, sodavand, gløgg og æbleskiver, samt mulighed for at få
taget et billede sammen med Julemanden.
Da børnene var taget hjem, fortsatte aftenen
med Flæskesteg, Ris a la mande og bankospil.
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Festkorpset vil hermed ønske alle beboere et Godt Nytår, og vi ses forhåbentlig
til nogle af de arrangementer der er i
støbeskeen i det nye år.
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KÆRE BEBOERE,
ALLE ØNSKES ET RIGTIG GODT NYTÅR

Den 2. januar 2017.

Vi kan vel alle kun sige, HVOR ER HER BLEVET SMUKT!
Mon ikke vi glæder os til foråret, hvor alt står grønt og blomstrende ?
Vi er og bliver Nørrebros smukkeste ejendom. Vi er perlen på Nørrebro.
Men desværre lukker alt for mange af os øjnene for det hærværk,
som allerede nu er godt i gang.
Hvorfor vender vi ryggen til, hvad sker der foran os?
Hvorfor stopper vi ikke dem, der ikke synes vi har krav på, at bebyggelsen er tryg og blomstrende?

I år er der ikke noget, der hedder gratis
mere, nu skal vi selvbetale for alt det
hærværk der sker fremover.

Det betyder, vi skal have penge op af lommerne i form af HUSLEJE STIGNING.
Er det, det vi vil? Er det ikke nu, vi skal stå sammen, - er det ikke nu vi
skal vise, at vi ikke længere acceptere hærværk her i bebyggelsen?
Lad vores beplantning være i fred. Gå en tur igennem bebyggelsen og
se hvad vi har af tilbud for de unge og børn som flere beboer har
brugt meget tid på. Vi har gjort et stort arbejde for at komme alle tilgode
ung som gammel.
HUSK fra nu af er der kun til at betale.
Med venlig hilsen og Godt Nytår.
Henny Jensen, lundtoftegade 39
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De dansende divaer i Lundtoftegade
Er du vild med at danse, og vil du gerne danse
alle de ekstra kilo af - så se her!

Hvornår: Hver torsdag i januar fra
kl. 19:00 - 19:55 - kom omklædt
Hvor: I kondiklubben under Netto
Hvem: Kvinder i alle aldre
Pris: Gratis
Har du spørgsmål, kan du kontakte
						 Louise på telefon 4012 9495
12
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kære alle brugere af Pusterummet og andre beboere

8. januar 2017

I to år har jeg været frivillig i Pusterummet i samarbejde med Irma.
Vi har haft mange positive og sjove timer med beboerne i Pusterummet
og på turene ud i landet.
Det har været en fornøjelse at være sammen med beboerne, som jeg vil
savne. Jeg ønsker mange gode timer fremover for dette gode beboersamarbejde i Lundtoftegade
Med venlig hilsen
Socialpæd. Hjørdis Espersen

KÆRE BEBOERE,

PAS PÅ

R
E
I
R
E
K
S
A
V
S
E
R
O
V

Hvad forventer vi, når vi går på vaskerierne? - at
maskinerne fungere! Og der er ryddet op efter os,
er det for meget at forlange? NEJ.
Hvorfor lukker I folk ind, der
står og banker på dørene? Det
er hver vores ansvar at sørge
for ikke at lukke andre ind,
mens man bruger vaskeriet.
Du kommer ned i vaskerierne og finder fodaftryk og
beskidte og beskidte borde,
som du skal pakke dit rene
tøj på. Stadigvæk smider man
ikke affald i skrællespanden, når I renser filteret fra
tørretumblerne. HVORFOR?

Det er stadig os, der skal betale for ødelagte maskiner og rengøring. Det er ikke spor rart, at jeg skal
sidde her og skrive, om alt det vi selv kan
gøre noget ved.
Jeg er ikke en sur gammel
kone, men skal vi ikke holde
huslejen nede? Det er kun os,
der kan det, så tænk over, hvad
vi kan forvente af os selv og andre beboer.

Med venlig hilsen og godt Nytår.
Henny Jensen, Lundtoftegade 39
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Vidste du, at vi har et værested i Lundtoftegade?
Et værested, hvor frivillige vil tage hånd om dig og støtte dig i din
hverdag

Så hvis du er ensom, søger ligesindede, eller mangler et sted at udfolde dig socialt, så kom ned til os i
Pusterummet (se kort) og bliv en del af vort miljø af samhørighed, omsorg og hjælpsomhed. Få et brud i
hverdagen og lad dagene skille sig ud.

Pusterummet er åbent hver:
Mandag, onsdag og fredag
kl. 12:30 - 15:00

Vi serverer kaffe/the og brød for meget små penge.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os på:

Tlf.: 42 57 56 57 / E-mail: info@pusterummet.eu
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Digital service i
“Pusterummet”

Så starter vi igen med Digital Service i Pusterummet. Har du ikke en permanent undtagelse til Digital Postkasse vil du snart modtage besked herom. Skynd dig ned til os og få det rettet.
Til alt hvad vi foretager os, skal vi bruge din NemID.
Husk dit Nøglekort når du besøger os.

Søren sidder i Pusterummet hver onsdag, og hjælper dig
med alle dine ansøgninger, som du efter loven selv skal
udføre online. Søren har tavshedspligt!
Her et par eksempler:
•
•
•
•

Ansøgning om valg af læge
Ansøge om nyt sundhedskort
Melde flytning til folkeregisteret
Ansøge om skoleindskrivning

Søren fra “Pusterummet“

Alle onsdage kl 13:00 - 17:00

Lundtoftegade 47A

15

NYT FRA FORENINGER & INDLÆG FRA BEBOERE

r
e
d
la

p
s
i
rat

g
e
r
T
Det årlige Julebanko bliver afholdt i

Fredag d. 20. januar kl 12:30 - 15:00
Vi serverer kaffe/the og kage til små penge

Hudas systue fortsætter
Hver torsdag
mellem 16-20

Kom med dine ideer, og
Huda hjælper dig i gang.
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I Pusterummet
Lundtoftegade 47A

NYT FRA EJENDOMSKONTORET

Er der problemer med at få vand ud af bruseren? - HUSK AT AFKALKE
Tryk den grønne ”knap” ind, der sidder på
siden af brusehovedet og frakobbel slangen

Skru herefter det hvide plastikstykke af.
Sørg for at passe på den sorte o-ring, der sidder i slangen.

Læg brusehoved og det hvide plastikstykke i
eddike natten over.

Husk at trykke den grønne ”knap” ind igen, når brusehovedet er monteret på slangen.

Vi hjælper dig gerne på
Ejendomskontoret, hvis
du har problemer

Monter bruseslangen på det hvide plastikstykke, før plastikstykket monteres på brusehovedet.

Undgå ubehagelig ekstraregning ved fraflytning
- Bestil et servicetjek inden

Husk at du kan få et servicetjek af din lejlighed, inden du opsiger
den. Du skal blot bestille en tid på ejendomskontoret.
Herefter vil en fra ejendomskontoret komme og tjekke, at gulve,
lofte og vægge er i fin stand. Viser der sig behov for udbedringer, vil
man kunne bruge vedligeholdelseskontoen.
Det kan man ikke, når først lejligheden er opsagt. Derimod vil der
blive brugt fra depositummet.
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FOKUS - NY HELHEDSPLAN

En del af en større helhed
Fra årsskiftet overgik Lundtoftegade til en ny helhedsplan, der løber frem til 2020. Som noget
nyt er boligområderne Titanparken og Lundtoftegården blevet en del af samme helhedsplan
Tekst og foto af kasper Tveden

I Lundtoftegade har vi flere års erfaringer i, hvordan
man får en social helhedsplan overført fra papir til
virkeligheden. Erfaringer, som vi nu skal dele med
Titanparken og Lundtoftegården.
Om man er barn, ung, voksen eller ældre har vi
inden for blokkene en bred vifte af tilbud.
For børnefamilierne har Familie Sjov været et
fast holdepunkt i kalenderen, og mange har benyttet sig af de forskellige udflugtstilbud og ferier.
For de ældre og de udsatte beboere har den sociale
vicevært været en fremstrakt hånd, når hverdagen
har virket uoverskuelig og ensom.
Overskrifterne i den nye helhedsplan er at skabe
tryghed og trivsel samt nedbryde den negative
sociale arv, og det kommer til at ske gennem en
række initiativer, der bl.a. fokuserer på at styrke den frivillige indsats, bygge bro til
arbejdsmarkedet for unge,
familierådgivning etc.
Rådgivning til familier
I Lundtoftegade er Jytte et
kendt ansigt blandt børnefamilierne, og arbejdet med
at støtte forældre gennem
mødregruppe, studiekredse,
personlige samtaler. Meget
mere fortsætter i den nye helhedsplan.
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Julie Hartmann er en af de mødre, der hver onsdag benytter sig af tilbuddet om at mødes med andre mødre i Lundtoftegade.
”Mødregruppen har givet et godt fællesskab med
nogle nye personer, som jeg ellers ikke ville have
mødt. Udover at snakke om vores børn, og hvad
man gør i specifikke situationer, har jeg også fået
en bedre forståelse af andre kulturer,” siger hun.
I starten af februar begynder en ny temarække,
hvor psykolog Faisal kommer med oplæg om spændende emner. På side 33 kan du læse nærmere om
de forskellige temaer.

Julie Hartmann leger med Omar, der kommer med sin mor til den ugentlige komsammen i Lundtoftegades mødregruppe

FOKUS- NY HELHEDSPLAN

Kompetenceløft til frivillige
Mange frivillige og godt naboskab er ofte ord, der
bliver nævnt om Lundtoftegade, når vores område
beskrives i sammenhæng med andre boligområder. I takt med overgangen til den nye helhedsplan
kommer de frivillige til at spille en langt større rolle.
Eksempelvis i forbindelse med FamilieSjov som du
kan læse mere om på side 25.
Trivselsakademiet er et af de nye tiltag, der skal
være med til at engagere og motivere beboere til at
gøre en indsats, der fremmer trivslen og det gode
naboskab. Som en del af akademiet får man mulighed for at deltage i forskellige kurser og komme
på inspirationsbesøg hos andre frivillige organisationer.
Tilsvarende giver projektet ”Naboskaberne – en
projektlederuddannelse” frivillige mulighed for at
tage hånd om et projekt fra idé til udførelse. Fælles
for begge tiltag er, at de skal være med til at styrke
fællesskabet i Lundtoftegade og skabe øget forståelse mellem forskellige beboergrupper.

”Pengene kommer jo ikke af sig selv, så det er rigtig
dejligt, at der er den her mulighed for at få hjælp til
at få et fritidsjob,” siger Arben Muslii.
Indsatsen med at få unge i fritidsjob fortsætter i den nye helhedsplan, hvor der også kommer
yderligere initiativer til at åbne døre for unge ind
til arbejdsmarkedet. Blandt andet vil der blive arrangeret ture til forskellige arbejdspladser, der har
brug for unge-arbejdere og unge i praktik.
Derudover vil der være debataftener henvendt til
de unge og deres forældre, hvor man kan høre om
relevante uddannelser, hvordan man kommer ud i
virksomhedspraktik, og hvad andre har gjort for at
få deres (drømme)job.

Unges vej ind på arbejdsmarkedet
Arben Muslii er en af de
unge, der har brugt ungemedarbejderen i Områdesekretariatet til hjælp med at
skrive jobansøgning, lave cv
og hvordan man forbereder
sig på en jobsamtale.

Børn- og ungemedarbejder Louise Skytte sammen med Arben Muslii
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Af: Eline Feldman,
projektleder

Nu er den nye boligsociale helhedsplan, der omfatter
Lundtoftegade, Titanparken og Lundtoftegården i
gang. Vores opgave i den nye helhedsplan er, at
øge oplevelsen af tryghed og trivsel for beboerne
i de tre områder. Vi har fokus på at skabe indsatser
og aktiviteter, der dels støtter udsatte beboere
gennem brobygning til systemet og netværker,
dels støtter op om familiernes ressourcer, så børn
og unge får de bedste muligheder for et godt liv på
Nørrebro. Det kan vi ikke gøre alene – vi har brug
for at samle alle gode kræfter, så vi i samarbejde
med jer, frivillige og kommunen arbejder på, at
det er trygt og rart at bo på Nørrebro.
Her i januar starter en række nye medarbejdere
i Områdesekretariatet, så fremover vil du kunne
møde: Mette Jo Leisner, social vicevært. Mia
Hedlund Fink, social vicevært, Mette Nisgaard
Larsen, netværksmedarbejder. Herudover
vil du stadig kunne møde Louise Skytte der
fortsætter i den nye helhedsplan som børne- og
ungemedarbejder.
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Jytte Tanggaard Lorenzen der fortsætter som
familierådgiver og Karen Hauer Møller der
fortsætter som koordinator for fritidsguiderne.
Og fra første februar er vi alle i gang, når Amir
Farhang, boligsocial ungevejleder starter.
De kommende måneder vil vi tage fat på opgaven
med at kickstarte den nye helhedsplan i alle tre
boligområder. Vi glæder os til at komme i gang.
Kom forbi og sig hej til os, så giver vi en kop kaffe.

Mange hilsener
Eline Feldman
Leder af den boligsociale helhedsplan for
Lundtoftegade, Titanparken og Lundtoftegården

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

Det sted, vi bor, er mere end en adresse
Det er rammerne for vores liv og vores dagligdag. Og det er fælles: Et sted vi deler og
gør levende sammen. Et sted med værdier
og personlighed.
Det kan nogle gange godt blive lidt indforstået,
hvad det er for et sted. Derfor har Den Boligsociale
Helhedsplan Lundtoftegade, Titanparken og
Lundtoftegården bestemt sig for at sætte ord på,
hvad der gør de tre områder til det, de er. Det kan
hjælpe os til at blive klogere på hinanden i hverdagen, og det kan være en rettesnor for de ansatte
og de frivillige kræfter i de tre områder.
Og ligesom at vi er fælles om områderne, så skal vi
selvfølgelig også være fælles om denne opgave.
Derfor laver vi workshops med medarbejdere,
frivillige og beboere.
Der er kun et begrænset antal pladser, så skynd
dig at slå til, hvis du vil være med.
Vi er gået sammen om dette spændende arbejde
med Kommunikationsbureauet København, som
har mange års erfaring med at lave denne her
slags processer.
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Hvis du vil være med som en af
beboerne fra Lundtoftegade eller
har spørgsmål, så kontakt netværksmedarbejder Mette N på
mnl@kab-bolig.dk eller ring på
40 20 02 38.
Workshoppen kommer til at
foregå tirsdag d. 7. februar fra
17.00-20.00 i Beboerhuset.
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VI GLÆDER OS TIL AT MØDE JER
Jeg hedder Mette Nisgaard Larsen, og jeg er netop startet i Områdesekretariatet, som netværksmedarbejder i Lundtoftegården, Titanparken og i Lundtoftegade.
Jeg er uddannet billedkunster, og jeg har tidligere arbejdet for Københavns
Kommune bl.a. for de bemandede legepladser.
Jeg glæder mig meget til at arbejde her - og til at møde jer.

Jeg hedder Louise Skytte, jeg er ansat i Områdesekretariatet.
Jeg skal arbejde som Børn og Unge medarbejder i Titanparken, Lundtoftegården
og i Lundtoftegade.
Jeg har tidligere været ansat som Fritidsjobvejleder og Netværksmedarbejder og
jeg glæder mig til forsat at have min daglige gang her i Lundtoftegade.

Jeg hedder Mette Jo Leisner, jeg er nyansat i Områdesekretariatet.
Jeg skal arbejde som social vicevært i Titanparken og i Lundtoftegade.
Jeg har lige afsluttet et lignende job i Valby, hvor jeg også arbejdede med beboere, derfor ved jeg, at der venter mig en masse givende oplevelser forude.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme rundt og møde mange af jer der bor
her, er frivillige og brugere af de mange forskellige aktiviteter og tilbud der er i
afdelingerne.
Du er velkommen til at komme ned på Områdesekretariats kontoret og hilse på
- ellers vil du finde os i området snarest.
(MANGLER PÅ BILLEDET)
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Jeg hedder Mia Hedlund Fink. Jeg er en af de to nye sociale viceværter,
som er startet med at arbejde i områdesekretariatet. Jeg kommer fra
et arbejde i et jobcenter, hvor jeg har fungeret som en servicerende og
hjælpende hånd for de personer, der ikke lige stod og havde et arbejde på
hånden dagen efter og som skulle have hjælp til andre udfordringer udover at mangle et job.
Jeg ser rigtig meget frem til at møde alle jer beboere og til at få indblik i
alle de ting, der foregår i området.
Du er altid velkomne til at komme ned og sige hej, og ellers er jeg sikker
på, vi snart støder ind i hinanden i området.

Jeg hedder Jytte Tanggaard
Lorenzen, og jeg er familierådgiver. Kom og få sparring
eller hjælp, til at løse hverdagens udfordringer omkring
familielivet, børn og unge.
Har du /i møde med offentlige
instanser eller andre, - og ønsker at jeg deltager, så kontakt
mig. Du er altid velkommen til
at kigge forbi, med stort eller
småt. Dog er det en god ide
at aftale en tid. (MANGLER PÅ
BILLEDET)

Jeg hedder Karen Hauer Møller og jeg er FritidsGuide. Sammen med nogle
søde frivillige, hjælper jeg børn med at starte til fritidsaktiviteter. Det kan være,
at I har brug for lidt inspiration til, hvad man kan gå til i sin fritid, hjælp til finde
den helt rigtige fodboldklub eller til kontingentbetalingen - så kan vi hjælpe jer!
Derudover laver vi kulturture for hele familien. Lige inden jul var vi eksempelvis
i teatret og se ”Folk og Røvere i Kardemomme by”. I kan altid skrive eller ringe
og ellers vil jeg også være at finde til FamilieSjov og andre familiearrangementer. Jeg glæder mig til at møde jer!
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GODE RÅD TIL AT FÅ STYR PÅ PRIVATØKONOMIEN
Tekst og foto af Kasper Tveden

Torsdag d. 24. november gæstede Mette Reissmann
Beboerhuset med tasken fuld af gode råd til Lundtoftegades beboere til, hvordan pengene kommer
til at række længere. Med en baggrund som økonom og jurist har
Mette Reissmann
gennem en årrække hjulpet gældstyngede danskere
med at få styr på
deres økonomi i
forbindelse med
tv-programmet
Luksusfælden på
TV3.
”Du må træffe Mette Reissmann, privatfoto
nogle beslutninger, der kan være hårde. Det kan
være, at man skal begynde at købe mere brugt. Og
så kan jeg ikke lade være med at undre mig over,
hvorfor man skal eje alting selv,” lød et af rådene.
I den forbindelse kom Mette Reissmann, der
også er folketingspolitiker for Socialdemokraterne,
med en direkte opfordring til Lundtoftegade.

at bruge AKB København, Lundtoftegades Facebookside, når man havde noget til overs, der ellers
skulle smides væk. Det kræver kun et billede og en
lille tekst.
Brugbare råd
Blandt deltagerne på mødet var der stor interesse i
at få gode råd til at styre privatøkonomien, og flere
af spørgsmålene gik på, hvordan man kan håndtere de mange ønsker fra sine børn.
”Man kan sagtens snakke økonomi med sine
børn og forklare dem, at man ikke har råd til at
købe eksempelvis en Ipad, selvom andre i klassen
har en. Det vigtigste er, at forældrene er glade og
giver kærlighed,” sagde Mette Reissmann.
For Julie Hartmann var det første gang, hun
besøgte en debatcafé, og hun var rigtig glad for de
råd, Mette Reissmann kom med.
”Hun (Mette Reissmann,red) var rigtig god til at
få det ned på et praktisk plan, der var til at forstå.
Jeg fik selv nogle brugbare råd til, hvordan vi bedst
muligt håndtere vores situation,” siger Julie Hartmann.

”I er så mange der bor
tæt sammen her, og mange
gange smider man måske
nogle ting væk, som andre
kunne få glæde af. Hvorfor
ikke lave en byttebørs?”

24En oplagt mulighed vil være

Ca. 20 personer brugte aftenen på at høre Mette Reissmanns oplæg
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En anden tid
Ritva Maunuksela var kommet til aftenens arrangement primært fordi, hun havde set flere afsnit
af Luksusfælden og ofte tænkt, hvordan så mange
danskere kan ende så langt ude økonomisk.
”Jeg har selv været på arbejdsmarkedet, siden
jeg var 14 år, og selvom pengene ofte har været
små, har jeg altid kunnet betale mine regninger,
siger Ritva Maunuksela og undrer sig over, hvordan
så mange mennesker har svært ved det i dag.
”Måske er det, fordi at jeg er vokset op i årene efter
Anden Verdenskrig, hvor vi ikke havde så meget, og
det har lært min generation at spare op. Samtidigt
kan jeg også se, at der er langt færre jobs i dag, hvis
man ikke har nogen uddannelse.”

Ritva Maunuksela var til debatcafé for første gang
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NÆSTE DEBATCAFÉ
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17. ja i Beboerhuset, Lundtoftegade 41a
Med repræsentant fra
lokalpolitet

Lokalpolitiet inviteres til et oplæg, der bla.
omhandler, hvordan vi som borgere i Lundtoftegade passer på vores børn og unge?
Der vil også være fokus på de forebyggende
indsatser i forhold til salg af stoffer og uro i
området

PROGRAM FOR DEBATCAFEEN
16:45 Dørene åbner
17:00 Nærpolitiet går på
17:20 Spørgsmål og debat.
18:00 Tak for i dag.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål gennem hele arrangementet.
25
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FamilieSjov juleafslutning i legeland
Tekst af Louise Skytte og fotos af
Jytte Tanggaard

Den 13. december var de vante rammer i Beboerhuset skiftet ud med hoppeborge, rutchebaner,
gocards, bordtennis og meget meget mere i Fun
City Kids i Herlev.
Mange familier har gennem årene gjort flittig
brug af tilbuddene til FamilieSjov, og denne tirsdag var ikke en undtagelse. Mens børnene fik lov
at tumle rundt, fik forældrene tid at snakke
og hygge sig med hinanden. Efter nogle timers leg blev der serveret mad til alle fra
Lundtoftegade, inden turen atter gik hjem
til Nørrebro med trætte børn i sæderne.

Som det også blev nævnt for deltagerne i bussen,
var det udover at være en juleafslutningstur også
en afslutning på FamilieSjov, som vi kender det.
I det kommende år, får vi brug for hjælp fra en
masse frivillige kræfter, hvis FamilieSjov skal køre
videre.

Vil du være med til at fastholde FamilieSjov? Der er brug for
frivillige til ca. tre timer én gang om måneden.
Kontakt: Louise på 4012 9495 eller
26

Jytte på

2452 8112
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Tekst og foto af Karen Hauer Møller

Lundtoftegade i teatret

Lørdag den 3. december fyldte vi en hel bus og
kørte nordpå til Bellevue Teatret i Charlottenlund.
Der havde vi 50 billetter til den klassiske børneforestilling Folk og Røvere i Kardemomme by.
Vejret var usædvanligt smukt med blå himmel
og frostgrader, og udsigten over Øresund var helt
fantastisk.
Da vi ankom, havde vi
lidt tid, inden
forestillingen
skulle starte.
Derfor ville vi
nå at tage et
fællesbillede
foran teatret.
Men i det
øjeblik vi var i
gang med at
stille op, kom
der en kæmpemæssig kamel ud af en trailer og blev trukket lige
ind foran hele flokken.
Både børn og voksne tabte kæberne, og fællesbilledet
blev aldrig til
noget.

Teaterstykket var fyldt med sjove og kendte sange,
og hele salen sang og klappede med. Efter to timer sagde vi farvel til kamelen og teatret, og kørte
med bussen hjem igen.
Men dagen var ikke slut endnu, for da vi kom
hjem til beboerhuset, var julemanden kommet på
besøg, så vi afsluttede dagen med at danse rundt
om juletræet
og synge sange
sammen med
julemanden.

LÆS MERE OM JULEAFSLUTNINGEN PÅ SIDE 10

Vi glæder os allerede til næste tur – hold øje
med opslag i opgangene i det nye år.
Mvh FritidsGuiderne i Lundtoftegade
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Min vej til Lundtoftegade

Jeg er enormt taknemmelig over, at jeg fået en bolig her i Lundtoftegade. Særboligerne hjælper mig på min vej og gør den lettere at gå.
Tekst af Sandra Navarrette Ekdahl, fotos af Kasper Tveden

Når kommunen indstiller en person til
en af særboligerne, så tager de dig ind
til en samtale, når de har noget frit.
Det gjorde de med mig 16. oktober
2016, og samme dag som samtalen
fik jeg besked på, at jeg kunne flytte
ind. Jeg er taknemlig for kommunen,
KAB og særboligerne for, at de hjælper
mig på min vej og gør den enklere. De
giver mig, alle de midler jeg behøver
i livet for, at jeg skal kunne have det
godt.
Sandra har boet i en af særboligerne siden oktober 2016
De giver mig en lav husleje, der gør
det muligt for mig at betale. Jeg flyttede just hertil
penge bedst jeg kunne. Jeg tabte mig i vægt og mifordi, at jeg blev indstillet til Valmuen-heroin prostede mit flotte udseende og karakter. Det føltes, som
jektet, men jeg måtte vente, da jeg da boede på
jeg havde givet op og min sjæl.
Amager, og det fungerede ikke med at skulle frem
Jeg havde lige købt en pose kokain en regnfuld afog tilbage mellem Amager og Nørrebro to gange
ten, på ryggen havde jeg en taske, med alt jeg ejede.
om dagen. Så det var også en af grundene til, at jeg
Bag mig hørtes en højlydt alfons som var vred og
flyttede hertil. Jeg begyndte i Valmuen samtidigt
skreg. Eftersom jeg havde haft en lortedag, ville jeg
med, at jeg flyttede her til i oktober.
kun have mine stoffer, og i det min lighter ikke virker
i regnen, passerer der en mand bag mig.
Min egen historie – mine egne ord
Jeg spørger om hjælp. Trods jeg ikke kender ham,
Efter min mors død gik det ned af bakken for mig.
beder jeg ham at åbne min pose coke. Det gjorde
Jeg havde haft et godt arbejde gennem længere tid
han, og idet jeg sætter mig på trappen bag for at fixe,
på Kakadu Bar i København og levet i en lejlighed til
siger han til mig; ”Det der, gør du bar ikke her ude,
11.000 kr. om måneden i Valby med jacuzzi.
kom med mig hjem. Du ser ud til at trænge til varme
Efter min mor arvede jeg 250.000 svenske kroner,
og ro til dig selv”. Jeg vender mig og kigger på min
som jeg i min sorg fik brugt på coke, taxa og byture.
alfons, og han nikker medgivende. Jeg tog med ham,
Tre måneder senere boede jeg på gaden og lavede
og han blev min kæreste.

28

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

Beboerne i Særboligerne
Et af kriterierne for at bo her er, at du er i
substitutionsbehandling for et misbrug for.
På den måden har vi alle noget til fælles.
Du får en kontaktperson, som du selv
gør op med, hvad der er lige netop det, du
behøver hjælp til. Det er ikke bare for at
få et tag over hovedet, du bliver indstillet
af kommunen til. Du får også hjælp til at
håndtere sværere situationer, der ikke specifikt har med din boligsituation at gøre.
Du kan få hjælp til at handle ind sammen
med personalet, og der er nogen som tjekker, at du har gjort rent hjemme – ellers vil
de sætte de dig i gang. Du har mulighed for
at træne to gange om ugen i Move-on, hvor
der er forskellige typer træning som boksning, yoga og styrketræning.
Sandra sammen med Thomas Petersen og Annette KlitsDu kan også få hjælp til at få styr på
din gæld, betale regninger, få en rutine, hjælp til gaard, der er ansatte ved særboligerne
at komme til dine møder i eksempelvis BorgerSærboligerne, red) mig til Valmuen. Jeg har fået en
service. Det skal du samtidigt med din substitutitid hos tandlægen, som jeg ikke har været til i over
onsbehandling. Alt i alt får du hjælp til at styre din
10 år.
hverdag.
Nu skal jeg i gang med psykologhjælp, som jeg har
haft lyst til i fem år, så jeg kan få styr på mit liv. Jeg vil
På rette vej
tage i mod de tilbud, der er, så jeg kan få et arbejde
Jeg ser dette som min chance at får styr på alt det
og et meningsfyldt og godt liv.
kaos, der har været i mit liv, så jeg kan komme ud i
Først nu kan jeg igen starte som menneske, kvinde
en almindelig lejlighed igen med et normalt og meog kæreste. For lige nu findes alle forhindringerne
ningsfyldt liv. Man skal finde noget at fylde livet med
bag mig.
for at kunne ”klare sig”.
Jeg har fået hjælp til at komme til mine daglige
Sandra er ved at skrive en bog om vejen ud af sit
møder ude på Valmuen og al kontakt med jobcenter,
misbrug, hvor hun bl.a. bruger optagelser fra sin
borgerservice og psykiatrien. Om morgenen, når jeg
telefon og dialoger fra Facebook.
har svært ved at komme op, kører Thomas (ansat i
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Nye medlemmer hilses velkommen i Kondiklubben

Tekst og foto af Kasper Tveden

Under Netto ligger Lundtoftegades helt eget motionsrum, Kondiklubben, der i slutningen af november fik fem nye maskiner. To af maskinerne er doneret af Nordea Fonden, og de resterende tre blev der
fundet midler til i den netop afsluttet helhedsplan.
I lokalet er der godt 40 motionsmaskiner, flere af
dem af ældre dato, men de fejler ikke noget, forklarer Svend Kristensen fra Kondiklubbens bestyrelse.
Bagerst i rummet
høres en metallisk
kliklyd, når vægtene
løftes op og ned. Lyden kommer fra den
nye bænkpresmaskine, hvor Gustav
Lögfeldt sidder som
den eneste
i lokalet. Han er
kommet i Kondiklubben siden februar, og han nyder at kunne motionere så tæt på sit
hjem.
”Det er rigtig fint her, og jeg kommer her tit
om aftenerne. Men jeg kunne godt savne noget
mere liv, så man havde nogle at snakke med og til
at presse hinanden,” siger han.

løsning på problemet,” siger Svend Kristensen.
Svend Kristensen er nyt medlem i bestyrelsen og
sammen med formanden for foreningen, Mohcine
Mrabet er han meget åben overfor nye tiltag.
”Vi vil rigtig gerne gøre det her rum mere attraktivt, så endnu flere beboere kan få glæde af
Kondiklubben,” siger Svend Kristensen
For et medlemsskab i Kondiklubben koster
det 50 kr. for voksne og
30 kr. for pensionister og
studerende om måneden.

Gustav Lögfeldt ved den nye
bænkpresmaskine

Attraktivt for flere beboere
Gennem en længere periode har den største udfordring for bestyrelsen i Kondiklubben været probleSvend Kristensen på et af de to nye løbebånd
mer med fugt fra Nettos kølemontre ovenover.
”Vi har ikke gjort så meget for at få nye medlem- Kontakt Svend Kristensen på 5142 4232 hvis du
mer, da vi skulle have løst problemerne med fugt har lyst til at komme og se Kondiklubben en dag.
først, men nu ser det ud som, der er ved at være en ELLERS KOM TIL ÅBENT HUS LØRDAG 28. JANUAR
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NR. 1, 2015
NYTBEBOERBLADET,
FRA OMRÅDESEKRETARIATET

Video-workshop og creative writing for børn og
unge i Lunden, Titanparken og Lundtoftegården.
Billedkunstnerne Nynne Haugaard og Nikolaj Kilsmark arbejder frem til
sommerferien med kunstvideo sammen med børn og unge som vil lære at
filme og redigere kunstvideoer om Nørrebros – hverdag og drømme.
De unges film bliver brugt i en samlet historie, som kunstnerne klipper
sammen med dem. Vi laver i fællesskab en youtubekanal om Nørrebro set
fra workshopdeltagernes eget perspektiv.
Hvis du vil høre mere om projektet, kan du kontakte Områdesekretariatet for Lundtoftegade, - eller du kan snakke med Nynne
og Nikolaj, hvis du møder dem rundt i området - eller i klubberne i
Lunden.

Projektet er støttet af Statens
Kunstfond og Områdesekretariatet
for Lundtoftegade, Titanparken og
Lundtoftegården.
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ÅBEN MØDRECAFÉ

For forældre til børn mellem 0 og 8 år

Sundhedsplejersken og familierådgiveren er i Fritidsklubben,
Lundtoftegade 43
Alle gravide og mødre er velkommen

Vi mødes i vores åbne ”Mødre Cafe”
		 Hver onsdag fra kl. 10:00 - 13:00
Hver gang tages et planlagt eller aktuelt emne op kl. 11:00 – 12:00.
Udover det er der hygge, kaffe/the og socialt samvær.

Anita: 2777 0274
Jytte: 2452 8112

Kom når du har tid og lyst!
32

TEMARÆKKE I BEBOERHUSET LUNDTOFTEGADE

Det handler om vores BØRN

Studiekredsen henvender sig til forældre
med børn mellem 6 – 16 år, der gerne vil
støtte deres børn gennem deres opvækst
såvel i forhold til skole, kammeratskaber og
arbejdsmarked.
MAD FRA
16.45- 17.15
ELDING
OPRYDNING FRA HUSK TILM
17.15 - 17.30

Seks torsdag
af to timer
fra
16.45-19.30.

DER ER BØRNEPASNING FOR DE FORÆLDRE, DER HAR BEHOV FOR DET

Oplægene starter 17.30 - og der er indlagt 10 min. pause

TORSDAG 2. FEBRUAR
Kontrol af følelser v/psykolog Faisal

At lære sociale færdigheder, selvkontrol og blive bedre til at reagere på og forstå andres følelser

TORSDAG 2. MARTS
Selektiv mutisme v/psykolog Faisal

De stille børn! Hvad er selektiv mutisme og hvordan tilgodeses deres behov?

TORSDAG 9. MARTS
Pixiudgaven af PMTO v/familierådgiver og psykoterapeaut Petti

Konkrete redskaber i opdragelsen til familier, der gerne vil skabe et bedre samspil med deres børn

TORSDAG 6. APRIL
Barnets mange intelligenser v/psykolog Faisal
Opmærksomhed på barnets mange intelligenser

TORSDAG 4. MAJ
Magt og afmagt i forældrerollen v/psykolog Faisal

Barnets personlighedsskabelse gennem adfærd, indsigt, værdier og holdninger
Tilmelding til JYTTE
24528112
SENEST 31. JANUAR
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Nyt fra Fritids- og juniorklubben
Den 1. november åbnede vi op for fritids- og juniorklubben i nr. 43. Vi er nu blevet færdige med hele
stueetagen, og der er renoveret og købt en masse
nyt ind.
I stueetagen er klubben for både drenge og piger. På 1. sal, hvor pigeindsatsen er, der er det kun
for piger i alderen 13-17 år.
Vi har et stort fællesrum i stueetagen, som også
har et stort køkken. Her spiller vi spil, snakker, ser
tv og laver mad og bager boller og kage. Derudover har vi to små computerrum, hvor de unge bl.a.
spiller Counter-Strike mod hinanden. Dette har de
unge stor glæde af.
I midten af disse to rum, har vi et af rummene
hvor der er et chill-out rum, med sofaer og tv og et
lille cafébord. I det andet rum er der et stort bordtennis bord, som de unge tit udfordre personalet i.

Mandag

Multi Creative Studio -Her har de unge mulighed for at indspille musik og skrive sange
med bl.a. Seth i tidsrummet 17-21.
Ungeråd - Her har de unge mulighed for at
være med til at bestemme hvad der skal være
af aktiviteter i klubben, samt være med til at
starte projekter op for andre unge og dem selv.
Tirsdag: Kommende sportsaktiv

Tirsdag
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Kommende sportsaktiviteter og ture ud af huset f.eks. bowling, biograf, museum m.m.
Tirsdag: Kommende sportsaktiv

Onsdag

Fælles maddag - Denne dag laves der mad
med både drengene og pigerne. Vi spiser omkring kl. 18 og der deltager typisk et sted mellem 30-40 unge.
Multi Creative Studio kommer også om onsdagen i tidsrummet 17-21. Her har de unge
igen mulighed for at arbejde med deres sang,
rap eller indspilning.

Torsdag

Faruk vores UU-vejleder kommer i tidsrummet 14-18 og hjælper unge med beskæftigelse og uddannelse. Faruk er ansat til at hjælpe
alle unge i området, der har brug for enten et
arbejde eller at komme i gang med et skoleforløb.
Ungeråd - Her har de unge igen mulighed for
at være med til at etablere projekter, aktiviteter eller andre ønsker.

Fredag

Denne dag står på hygge og enten frugtdag eller kagedag.

n
e
d
n
e
k
e
e
Lukket i w
I slutningen af januar kommer der lektiecafé i
klubben, samt mulighed for at spille på rigtige
instrumenter såsom trommer, guitar osv.

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

Klubben i stueetagen har åbent i tidsrummet 14-21 mandag - fredag.

Medarbejdere:

Peter: Daglig leder
Amela: Teamkoordinator og pædagog
Ømer: Pædagog studerende
Said: Socialrådgiver studerende
Rune: Ungeråddet
Seth: Musikstudie, sangskrivning og indspil
Maren: Kunstner og kulturformidler – Står primært
for de kreative projekter
Maria: Musiklife – Lærer de unge i at spille på rigtige
Pigeindsatsen på 1. sal: Mandag –
instrumenter

torsdag 13.30-21.00, og fredag fra
13.30.18.00.

Åben rådgivning med sociale viceværter Mia og Mette
12:30-15:00

10:00 -12:00

starter op i uge 6

Hver mandag og torsdag sidder vi
klar i Pusterummet til at hjælpe
dig. Det er bl.a. med;
•
•
•
•
•
•

Ansøgning om f.eks. enkeltydelser, boligstøtte, hjælpemidler mv.
At kontakte visitationen, hvis du har brug for hjemmehjælp,
Råd og vejledning hvis du har en vanskelig økonomi og måske skylder i husleje
Hvis du har problemer med din nabo eller andre beboere
At finde de rigtige personer, som kan hjælpe dig med det problem, du står med lige nu og her
Familiemæssige udfordringer, og hvor du skal henvende dig for at få den rigtige hjælp.  
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GODE TILBUD I NÆROMRÅDET

Legepladsen Bispeengen, Hillerødgade 23B
Åbningstider: 09.30 - 17.00. Fredag dog fra kl. 10.00.
Særlige tilbud: Legetøj og aktiviteter.
For hvem: Forældre og børn

Hillerødgade svømmehal, Sandbjergade 35
Åbningstider: Skiftende
Særlige tilbud: Privat svømmeundervisning
For hvem: For alle

Pigeklubben, Lundtoftegade 43
Åbningstider: 13.30 - 21.00, fre: 13.30 - 18.00
Særlige tilbud: Aktiviteter kun for piger
For hvem: Medlemmer af Pigeklubben

Forebyggelsescenter Nørrebro, Mimersgade 41
Åbningstider: Formiddag og eftermiddag
Særlige tilbud: Gratis træning, kostvejledning og
sundhedsvejledning
For hvem: For alle

Nørrebro Bibliotek, Bragesgade 8B
Åbningstider: Hverdage 10.00 - 20.00.
Onsdag fra 13.00. Lørdag og søndag: 10.00 - 14.00
Særlige tilbud: Læsegruppe og IT-kurser
For hvem: For alle
Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208
Åbningstider: Mandag - torsdag: 06.45 - 23.30 Fredag:
06.45 - 21.30.
Lørdag og søndag: 07.45 - 21.30
Særlige tilbud: Udlejning af baner og Café Rouge
For hvem: For alle
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Den Sociale Retshjælp, Bragesgade 10, 2. sal
Åbningstider: mandag, onsdag og fredag 09.00 - 17.00.
Tirsdag og torsdag 09.00 - 19.00
Særlige tilbud: Gratis og anonym juridsk og økonomisk
rådgivning
For hvem: For alle
Anonym Familierådgivning
Åben rådgivning for familier, børn og unge.
Bragesgade 8D
Åbningstider: mandag mellem 13.00-15.00

BEBOERDREVNE AKTIVITETER I LUNDTOFTEGADE
HVORNÅR

HVAD

HVOR

Torsdag - søndag
16.00 - 22.00

Sociale aktviteter i
Kvindeklubberne

Lokalet under det store
vaskeri i nr. 43

Mandag
19.00 - 22.00

Bogklubben har åben. Her
kan du helt gratis bytte og
låne bøger
Flittige Hænder har åbent.
vi laver håndarbejde og
hjælper gerne, hvis noget
driller.
Træ- og cykelværkstedet har
åbent
Lektiecafé

Parterregangen i Blok E,
lokale EP4

Mandag
19.00 - 22.00

Tirsdag
19.00 - 21.00
Onsdag
18.00 - 20.00

2. onsdag i hver måned und- Spisning og banko
tagen sommermånederne
11.30 - 18.00
Tirsdag i ulige uger
Afdelingsbestyrelsens
18.00 - 19.00
træffetid. Kom forbi med
spørgsmål og forslag
Fredag og lørdag
Tryghedvandringer i lokal22.45 - ?
området

ARRANGØR

De Røde Roser
(Tyrkisk/Kurdisk Kvindeklub)
Den Marrokanske
Kvindeklub og
Daryeel - den somaliske
kvindeklub
Bogklubben

Parterregangen i Blok E,
lokale EP4

Flittige Hænder

Parterregange i Blok G,
lokale GP66
Studienetværkets lokale i
kælderen i Blok D. Indgang
v. nr. 49
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Træ- og cykelværkstedet

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Afdelingsbestyrelsen

Lokalområdet samt Parterregangen i Blok E, lokale
EP4

Natteravnene

Studienetværket

Pensionistklubben

Se oversigt over kontaktpersoner bagerst i BEBOERBLADET
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BEBOERDREVNE AKTIVITETER I LUNDTOFTEGADE
HVORNÅR

Efter behov

HVAD

HVOR

ARRANGØR

Sociale aktiviteter i
Fædrenetværket
Driftudvalget mødes. Driftudvalget er et ad hoc udvalg
under afdelingsbestyrelsen
Foreningen arbejder for
at udvikle området under
Bispeengbuen
Pasning af afdelingens katte

Kælder Blok F

Fædrenetværket

Beboerkontoret,
Lundtoftegade 21A

Driftudvalget

Beboerkontoret,
Lundtoftegade 21A

Foreningen Liv under Buen

Udvalgte steder i
Lundtoftegade

Efter behov

Planlægning og afholdelse
af fester og aktviteter for
afdelingens beboere

Efter behov

Pasning af haven samt
sociale aktiviteter

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B samt
kostume- og rekvisit
opbevaring i Blok F
Fælleshaven v.
Lundtoftegade 21A

Katteudvalget, se
kontaktoplysninger bagerst
her i BEBOERBLADET.
Festkorpset, se
kontaktoplysninger bagerst
her i BEBOERBLADET.

Efter behov

Blorådende har ansvar for
udvikling af udearealerne i
nærhedne af deres blokke
Varierende aktiviteter i:
Trivselsklubberne,
Kondiklubben,
Studienetværket

Efter behov

Efter behov

Efter behov

Efter behov

I Blokrådslokalerne

Fælleshaven, se
kontaktoplysninger bagerst
her i BEBOERBLADET.
Blokråd AB, CD, EF & G

Trivselsklubberne
Nøgleklubber, se
AB, CD, EF & G
kontaktoplysninger bagerst
Studienetværket,
her i BEBOERBLADET.
kælderen Blok D
Kondiklubben, NETTOgården

Er din forening eller aktivitet ikke med i kalenderen?

Kontakt Kasper fra Områdesekretariatet på tlf: 30 45 77 98/ktj@kab-bolig.dk
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AKTIVITETER FOR BØRN & UNGE - OMRÅDESEKRETARIAT & KLUBBER
HVORNÅR
Mandag - torsdag
09.30 - 17.00
Fredag 10.00 - 17.00
Mandag - torsdag
13.30 - 21.00
Fredag 13.30 - 18.00
Mandage
17.00 - 20.00

HVAD
Legepladsen
Bispeengen er åben

Efter behov samt til
FamilieSjov

Få hjælp til at finde den helt
rigtig fritidsaktiviteter for
børn! Ring eller SMS til
Karen på tlf: 60 82 86 12
Få hjælp til at finde og søge
et fritidsjob. For unge i
alderen 14 - 17 år

Hverdage efter aftale
Send mail Louise på
lsk@kab-bolig.dk eller ring
40 12 94 95, hvis du vil
kontaktes

HVOR
Hillerødgade 32B

Klub for piger fra 10 år. Kom Lundtoftegade 43
på besøg og hør mere!
Lektiecafé mandag
Klub for drenge 9 - 14 år
Hillerødgade 32B

ARRANGØR
Legepladsen
Bispeengen
Klub Lunden

Legepladsen Bispeengen/
Områdesekretariatet

Beboerhuset, Lundtoftegade Områdesekretariatet
41B
Beboerkontoret,
Lundtoftegade 21A

Områdesekretariatet

VIL DU VIDE MERE OM AKTIVITETER
OG TILBUD I LUNDTOFTEGADE?
Så tilmeld dig Lundtoftegades SMS-liste Så skriv en SMS til Kasper fra
Områdesekretariatet på tlf: 30457798 med teksten SMS-listen.
Du kan også følge med på www.facebook.com/liv.i.lundtoftegade. Her kan
du se masser af billeder, få tips til aktiviteter og give din mening til kende.
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AKTIVITETER FOR FAMILIER - OMRÅDESEKRETARIAT
HVORNÅR

HVAD
Tirsdag
FamilieSjov med
(sidste tirsdag i hver måned) fællesspisning,
16.00 - 19.30
børneaktiviteter, hygge og
samvær
Onsdag
Onsdagscafé for mødre. Mød
10.00 - 13.00
familierådgiver og
sundhedsplejersken til en
snak om familielivet
Mandag - fredag

HVOR
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Fritidsklubben
Humlebien 2,
Lundtoftegade 43

Områdesekretariatet/
Familierådgivningen og
sundhedsplejen

Anonym og gratis
Beboerkontoret,
rådgivning for
Lundtoftegade 21A
børnefamilier. Ring til
familierådgiver Jytte på tlf:
24 53 81 12 og lav en aftale

Områdesekretariatet

AKTIVITETER FOR VOKSNE - OMRÅDESEKRETARIAT
HVORNÅR
Mandag, onsdag og fredag
12.30 - 15.00
3. tirsdag i måneden
16.45 - 18.00.
Tirsdage i lige uger
13.30 - 15.00

HVAD
Åbent i Pusterummet. Kig
forbi til kaffe, the og en snak
Debatcafé i
Beboerhuset
Bogcafé. Højtlæsning og
fælles diskussion af novelle.

HVOR
Pusterummet,
Lundtoftegade 41B
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B
Pusterummet,
Lundtoftegade 41B

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Pusterummet,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Torsdag 16.00 - 20.00

Systue. Huda
Al-Kazwine underviser.
Bydelsmødre

Familierådgivningen i Bragesgade 8D

Områdesekretariatet/Familierådgivningen og Bydelsmødrene

Anden tirsdag i måneden
17.00 - 21.00
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Områdesekretariatet

Områdesekretariatet

SÆRLIGE ARRANGEMENTER
HVORNÅR
Tirsdag d. 17. januar
Kl. 16.45 - 18.00
Torsdag d. 19. januar
KL. 19.00 - 19.55
Fredag d. 20. januar
KL. 12:30 - 15:00
Torsdag d. 26. januar
KL. 19.00 - 19.55
Tirsdag d. 31. Januar
16.00 - 19.30

Fredage d. 17. februar
Kl. 12 -

HVAD
DEBATCAFÉ
Oplæg med lokalpolitiet
DANSENDE DIVAER
- kun for kvinder
JULEBANKO
DANSENDE DIVAER
- kun for kvinder
FAMILIESJOV
Med fællesspisning,
børneaktiviteter, hygge og
samvær
FASTELAVN

HVOR
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B.
Kondiklubben
(under Netto)
Pusterummet
Lundtoftegade 41B
Kondiklubben
(under Netto)
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Den bemandede legeplads

Den bemandede legeplads

Områdesekretariatet
Pusterummet
Områdesekretariatet
Områdesekretariatet

MÅNEDENS BEBOERBILLEDE
Vær med i fotokonkurrence og vind
et gavekort.
Send dine billeder til Kasper Tveden
på ktj@kab-bolig.dk inden d. 15.
februar

Tidligere vinderbillede taget af Bo Andresen
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KONTAKTOPLYSNINGER

BLOKRÅD
Blokråd AB: John Christiansen, 67,1.tv
Blokråd CD: Susie Lorenzen 61,10.tv
Blokråd EF: Pt. intet blokråd
Blokråd G: Jeannette Allen, 13, 2. tv
TRIVSELSKLUBBER
Trivselsklub AB: pt. ingen kontaktperson
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: Studienetværket: Søren-Emil Stenkjær Schütt - 77, 9. tv.
Fælleshaven: Luisa Kiffer, Lundtoftegade 41, 1. tv.
Fædrenetværket: Chaib El-Khattoti, Lundtoftegade 67, 4. th.
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MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN
PR. 13. SEPTEMBER 2016
Formand
Liselotte
Christiansen

Næstformand
Søren-Emil
Schütt

Medlem
Allan
Ibsen

Medlem
Svend
Kristensen

Medlem
Karen Ørnholt
Møldrup

Medlem
Peter Rytter
Nielsen

Medlem
Leif Henning
Sømod

ØNSKER IKKE
BILLEDE

Suppleant
Mika
Petersen

Mail til Afdelingsbestyrelsen: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Formand: Liselotte Christiansen, Lundtoftegade 67, 1. tv.
Næstformand: Søren-Emil Schütt, Lundtoftegade 77,9. tv
Medlem: Svend Kristensen, 11, 11. th.
Medlem: Allan Ibsen, Lundtoftegade 51, 1. 10
Medlem: Karen Ørnholt Møldrup, Lundtoftegade 75,10. th
Medlem: Leif Henning Sømod, Lundtoftegade 27, 3.53
Medlem: Peter Rytter Nielsen, Lundtoftegade 51, st.4
Suppleant: Mika Petersen, Lundtoftegade 39, 1. th
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ANSATTE I LUNDTOFTEGADE
Kenneth er ejendomsleder.
Kenneth har ansvar for
afdelingens drift og
har det overordnede
personaleansvar.
Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Eline er projektleder,
og har det overordnede
ansvar for helhedsplanen
og samarbejdet med
eksterne parter.
Tlf: 40 45 78 95
ecj@kab-bolig.dk

René er driftleder. Han er
bl.a. ansvarlig for syn af
lejligheder og meget andet.

Karen er fritidsguidekoordinator. Hun hjælper
børn med at komme ud i
en fritidsaktivitet.
Tlf: 60 82 86 12
lundtoftegade@fritidsguiderne.kbh.dk

Susanne er kontorassistent
på ejendomskontoret.
Hun står for administration
og beboerhenvendelser

Jimmie er
servicemedarbejder. Han har
ansvar for Blok C og D.

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

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

Babette er kontorassistent
på ejendomskontoret.
Hun står for administration
og beboerhenvendelser

Ali er servicemedarbejder
og driftlederafløser. Han har
ansvar for Blok E

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Louise er børn- og
ungemedarbejder

Kasper er kommunikationsmedarbejder

Mark er ejendomsteknikerelev

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

Tlf: 30 45 77 98
ktj@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Phachara gør rent i
Lundtoftegade

Anika gør rent i
Lundtoftegade

Martin er servicemedarbejder.
Han har ansvar for Blok F og G
samt maskinstationen.

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Patrick er servicemejarbejder.
Han har ansvar for Blok F og G
samt maskinstationen

John er servicemedarbejder.
han har ansvar for Blok A og
Blok B.

Chutima gør rent i
Lundtoftegade

Tlf: 35818173
mlm@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Mia er social vicevært
(primært i Lundtoftegade)

Mette er social vicevært
(primært i Titanparken og
Lundtoftegården)

Mette N. er
netværksmedarbejder

Tlf: 4019 9976
mihf@kab-bolig.dk

Tlf: 4020 01356
mjl@kab-bolig.dk

Tlf: 4020 0238
mnl@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@kab-bolig.dk

