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Redaktionen har ansvar for bladets indhold
Bladet indeholder artikler og indlæg med relevans for Lundtoftegade
Der arbejdes ud fra en journalistisk arbejdsform og metode
Bladets fokus er udvikling, dagligliv og praktiske oplysninger til beboere i Lundtoftegade
Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at bringe indkomne indlæg og spørgsmål, såfremt disse har
karakter af personangreb
• Redaktionen har ret til at ændre i layout på indkomne indlæg
BEBOERBLADET udgives af Afdelingsbestyrelsen,
Ejendomskontoret og Områdesekretariatet i
Lundtoftegade
Bladet trykkes i afdelingen i 750 eksemplarer og
husstandsomdeles samt omdeles til institutioner og
klubber i afdelingen. Udkommer 6 gange årligt
Ansvarshavende redaktør: Den til enhver tid
siddende formand for afdelingsbestyrelsen, pt.
Liselotte Christiansen
Redaktion: Liselotte Christiansen, Kenneth
Fuglsang, Mathilde Jensen og Kasper Tveden
Kontaktperson: Kasper Tveden, tlf: 30 45 77 98/
ktj@kab-bolig.dk

Afdelingsbestyrelsens holder ferie hele juli.
Næste træffetid er torsdag d. 11 august i
Beboerhuset, Lundtoftegade 41B.
Mail: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Ejendomskontorets åbningstider: Mandag fredag: 10.00 - 12.00. Torsdag 16.00 - 18.00
Telefon: Mandag - fredag 08.30 - 10.00
Mail: ek-lundtofte@kab-bolig.dk
Tlf: 35 81 81 73
Områdesekretariatet er altid åbnet, når der er
nogen på kontoret. Bare kom forbi og få en snak
Mail, projektleder: dfe@kab-bolig.dk
Tlf: 35 87 45 00

INDLÆG TIL BEBOERBLADET: Alle beboere, foreninger, klubber og lokale institutioner i Lundtoftegade er
meget velkomne til at aflevere indlæg til BEBOERBLADET. Husk navn og adresse på indlæg.
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
Beboerhuset (nr. 41B) eller i Beboerkontorets postkasse (nr. 21A)
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Af: Kenneth Fuglsang,
Ejendomsleder
KÆRE BEBOER,
Ønsker alle en rigtig god
sommer med masser af
solskin og mange dejlige
hyggelige stunder i vores
dejlige boligområde, selvom vi roder lidt med
det igangværende gårdprojekt.
Tak til alle der deltog i receptionen d. 12
maj i forbindelse med Lundtoftegades 50 års
jubilæum. Vi ser frem til den egentlige fejring d.
27 august.
GÅRDPROJEKTET
Vi er desværre blevet sat tilbage i forhold til
den oprindelige tidsplan grundet, at vi af
Region Hovedstad er blevet pålagt at foretage
ekstraboringer i området for at registrere graden
af jordforureningen og udføre ekstra arbejde i
forbindelse med genopretning af kloaknettet.
Dette ekstraarbejde var ikke planlagt og
indarbejdet i den oprindelige tidsplan.
For at undgå forsinkelse i byggesagen –
og hermed forbudne ekstra omkostninger i
byggesagen og ikke mindst for beboerne - har vi
været nødsaget til at ændre tidsplanen, hvilket
har medført, at vi ikke som oprindelig forudsat
blev færdig med blok A og C, inden vi gik i gang
med blok E og G.
Lige nu holder vi os inden for tidsrammen
i den oprindelig tidsplan, men den er meget
stram, da vi som oplyst er blevet sat tilbage

grundet uforudsete arbejdere.
Jeg håber på beboernes forståelse for,
at de ulemper og gener der måtte opstå i
byggeperioden af ekstraordinært skidt og snavs og
kringlede adgangsveje m.v., idet vi gør alt, hvad vi
kan for at minimere disse for beboerne.
Tidsplanen for projektet er som følger:
Ny belægning 		
Færdig
Blok A
5. august 2016
Blok C
27. august 2016
Blok E
13. oktober 2016
Blok G
3. november 2016
Overdækning
parkeringsområder
Ved blok C
Ved blok E
Ved blok G
Nettogården

Færdig
31. juli 2016
30. august 2016
15. september 2016
30. september 2016

Der vil blive opsat midlertidig belysning ved
brandvejene, indtil de nye lysstandere bliver
opsat.
Der sker løbende beplantning af nye træer i
området frem til midten af november, hvorefter
gårdsprojektet er ved at være afsluttet, dog kan
dårligt vejr forsinke selve beplantningen. Der
bliver planet minimum et nyt træ for hvert træ der
fældes.
Inde i bladet er der en artikel og animerede
billede m.v. vedrørende gårdprojektet. Se side 16.
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KUNSTPROJEKT
Det blev på sidste byggeudvalgsmøde aftalt,
at kunstner Henrik Plenge Jacobsen sørger for
at medinddrage kunstudvalget og beboerne i
opsætningen af første kunstværk, hvilket sker
søndag d. 11. september.
Det er ligeledes planlagt, at kunstudvalget og
kunster planlægger et besøg hos bronzestøberi i
Svendborg i løbet af september. Bronzestøberiet
står for støbning af enhjørningtanden i
kunstværket
Tidsplanen for opsætning af kunstværkerne er som
følger,
Mælkevejen opsættes mellem blok F og G.
Færdiggjort: 11. september
Trylleringen opsættes mellem blok B og C.
Færdiggjort: 1. november
Enhjørningens solur opsættes mellem blok F og
E. Færdiggjort: 1. november
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FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB
Der bliver etableret et klubtilbud for drenge
og piger i aldersgruppen 10-18 årige i
Lundtoftegade 43 (det nuværende Humlebien 2)
tilknyttet Fritidscenter Bispebjerg Syd.
I juli måned vil personalet være til stede to
gange om ugen grundet sommerferie, og planen
er bl.a. at tage børnene med på ture til f.eks.
skov og strand. Dette gøres i tæt samarbejde
med Københavnerteamet og Fritidscentrets
egne gadeplansmedarbejdere.
I perioden fra 1. august til 15. september
vil der være medarbejdere fra fritidscenteret,
som vil gennemføre pædagogisk arbejde
og aktiviteter med børnene og de unge
(10-18-årige) på alle hverdage.
Aktiviteterne vil både være lokale og nogle
gange uden for Lundtoftegade, men der vil ikke
være fysiske lokaliteter i Lundtoftegade, der er
klar på dette tidspunkt. Perioden fra 1. august
til 15. september skal nemlig, sammen med
børnene (10 – 18 år), bruges på at istandsætte,
indrette lokalerne mv., så alle børn og unge såvel
som voksne føler ejerskab for klubben fra dag et.
Åbningstid vil være fra kl. 14 – 21 alle ugens
hverdage, men vil som udgangspunkt være
fleksibel, så den tilpasses børnenes og de unges

LEDER

OPSÆTNING AF SOLCELLEANLÆG PÅ DE FIRE
HØJE TAGE
Det er fortsat hensigten, at administration og følgegruppen fremsætter forslag om opsætning af
solcelleanlæg på de fire høje blokke til afdelingsmødet i september, dog alene med det udgangspunkt, at beboerne vil få en samlet omkostnings
besparelse efter betaling af husleje og el.

at ejendommens bygningsforsikring alene dækker skader der er opstået på bygningen - ikke på
indbo.
Derfor husk nu at tegne særskilt indboforsikring, idet denne forsikring dækker skader på
indbo i forbindelse med brand og vand i boliglejemålet og i kælderlejemålet, så at det kan
blive dyre penge at spare, hvis du ikke tegner en
indboforsikring.

NYE P-REGLER 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 Kommunes
oplysninger være som følger:

PERSONALE
Louise Skytte er pr. 1. juni 2016 ansat som boligsocialmedarbejder med netværk og fritidsjob
som sit primære ansvarsområde.

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

Ditte Volfbrandt er midlertidigt ansat som
vikar på ejendomskontoret indtil kontorassistent
Susanne Nielsen er klar til at vende tilbage efter
sin nuværende langtidssygemelding.

I øvrigt henvises til hjemmesiden: kk.dk/gulzone
HUSK NU AT TEGNE INDBOFORSIKRING
Der har været brand i de øverste lejemål i nr.
81 i forbindelse med et uheld i køkkenet. I den
forbindelse vil jeg venligst gøre opmærksom på,

Kasper Tveden er pr. 20. juni 2016 ansat som
boligsocialmedarbejder med kommunikation
som sit primære ansvarsområde.

AFDELINGSMØDE TIRSDAG D. 13 SEPTEMBER
Husk at krydse ovennævnte dato af i din kalender,
så du husker at komme til afdelingsmødet og
gøre din indflydelse gældende.
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JUBIII - SÅ FIK VI DA FEJRET EN MILEPÆL I
LUNDTOFTEGADE!
Af Liselotte
Christiansen,
formand for
Afdelingsbestyrelsen
Afdelingen har jo som bekendt 50 års Jubilæum i
år, og det blev i første omgang fejret med en officiel reception i Beboerhuset, hvor rigtig mange
glade mennesker mødte op for at fejre dagen.
Der var tre beboere, der har boet her i samtlige 50 år!!! Der var nye beboere, der var håndværkere, der var alle mulige samarbejdspartnere,
både interne og eksterne, og der var selvfølgelig,
om ikke ”Det Grå Guld” - så i hvert fald det: Helt
uundværlige guld!
Nemlig en del af vores frivillige (dem der
havde fri fra arbejde), som lægger rigtig, rigtig
mange timer i arbejdet for at gøre Lundtoftegade
til et både godt og trygt sted at bo. Bl.a. ved at
medvirke til opretholdelsen af et væld af aktiviteter. Noget som vi ikke kan værdsætte nok, os der
bruger de muligheder der er for en meningsfuld
og aktiv fritid.
FRIVILLIGHEDSTUR
At vi i Afdelingsbestyrelsen forsøger at værdsætte
engagementet, gav sig i første omgang udslag i,
den frivilligetur, som vi fik bevilget på afdelingsmødet sidste år.
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Turen løb af stablen i starten af juni, men
den blev desværre ikke det tilløbsstykke, som
vi både havde forventet og håbet på. Vi må
nok erkende, at det er svært at ramme en tur,
der tiltaler ALLE, både ”meget voksne” og så
dem der også gerne ville have deres familie/
børn med.
Vi var ”kun” 17 frivillige, som så havde 10
gæster og seks børn med. Det var lidt ærgerligt, men vi må jo lægge hovederne i blød
for, hvad vi kan gøre anderledes næste gang.
Men at det var en rigtig dejlig tur, det kan I
læse lidt mere om inde i bladet side 20-22.
BELÆGNING
På områderne sker der stadig en masse. Området ligner næsten et månelandskab og det
er svært at komme rundt i afdelingen, uden
at få grus mellem tæerne!
MEN hellere grus mellem tæerne, end grus
i maskineriet! For i det store hele, selvom det
måske ikke lige ser sådan ud, så kører det
efter planen og tidsplanen holder, hvilket er
ret flot i betragtning af de udfordringer der
har været undervejs.
Bl.a. en længere ventetid på jordbundsprøver, ødelagte kloaker osv. Så alt i alt, så
kan vi glæde os over, at det skrider fremad,
støt og roligt. Og det bliver bare så flot, vent
og se!

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

FERIE I AFDELINGSBESTYRELSEN
Afdelingsbestyrelsen er nu gået på sommerferie
og vi har derfor ikke træffetid i hele juli måned. Vi
er tilbage i AB-lokalet torsdag d. 11. august, hvor
vi skal i gang med arbejdet vedr. budgetmødet,
som afholdes: TIRSDAG d. 13. september. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen og mød op hvis du
har noget på hjertet, gode idéer eller forslag til,
hvordan vi kan gøre Lundtoftegade til et endnu
bedre sted at bo. Eller hvis du skulle have lyst til
at stille op til Afdelingsbestyrelsen.
Vi kommer nemlig til at have nogle ledige
pladser, da Pernille desværre har valgt at træde
ud af bestyrelsen, her pr. 1. juni. Stine stopper
også, da hun har fået barn (en lille pige) og selvfølgelig derfor, vil bruge al sin tid på den lille ny.
Vi siger tak for samarbejdet til begge to!
Henny og John har sagt, at de ikke genopstiller, så
med mindre vi kan overtale dem til at fortsætte,
ja så er der jo fem poster der skal besættes.

Et tiltag vi jo satte i værk i begyndelsen af året.
Det viste sig at være en bedre idé på tegnebrættet, end i den virkelige verden. For selvom
vi annoncerede vores besøg i forvejen, med
angivelse af både dato og tidspunkt, kom vi
desværre ret ofte til en lukket dør. Det har så
gjort, at vi i stedet for, har planer om, at invitere til kvartalsmøder i Beboerhuset. Men mere
om det, når det bliver aktuelt.

BEHOV FOR FLERE HÆNDER
Vi håber derfor på, at nogle skulle have mod
på det og vil give det et forsøg. Måske i første
omgang som suppleant! At det til tider er ”hårdt
arbejde” det vil vi ikke lægge skjul på. Men der er
også mange spændende opgaver og beslutninger,
man kan have indflydelse på. Man skal selvfølgelig være forberedt på, at der hurtigt kan gå rigtig
mange timer med møder og forberedelser, men
det hører jo med i al slags foreningsarbejde. At
det er det hele værd, ja det syntes jeg i hvert fald
selv.
Inden vi gik på sommerferie, evaluerede vi
vores hjemmebesøg hos nyindflyttede.

GOD SOMMER
Med ønsket om, at I vi vil få nogle dejlige sommermåneder, så vil vi endnu engang, opfordre
jer til at smile lidt mere til hinanden, det
smitter nemlig! Søg ned på områderne med et
tæppe, en bog og en termokande, smid måske
lidt godt på grillen og nyd nu de lyse aftner,
det går kun alt for hurtigt den anden vej.

FIND OS PÅ FACEBOOK
Til slut, hvis I er lidt nysgerrige, (og hvem er
ikke det) så gå ind på vores nye Facebookgruppe AKB KØBENHAVN LUNDTOFTEGADE.
Her forsøger vi at informere om lidt af
hvert, både om hvad der sker i bebyggelsen,
men også hvad der sker ude omkring, i vores
nærmeste nabolag. Vi er snart ved at nå 100
medlemmer OG nr. 100, får altså flødeboller
ELLER måske en is.

Med venlig hilsen
Liselotte Christiansen
Formand for Afdelingsbestyrelsen
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AKTIVITETERNE I LUNDTOFTEGADE GÅR PÅ SOMMERFERIE
Sommeren er over os, - og mange tager væk
fra Lundtoftegade i de kommende uger. Derfor
er der også sommerpause i foreningerne her i
Lundtoftegade. Beboerbladet har besøgt Huda
Al-Kazwines systue og Bogcafeen ved Olav
Monrad.

Til september er det to år siden, at Huda AlKazwine trykkede på symaskinepedalen første
gang, og siden har mange beboere kommet forbi
Pusterummet for at få repareret tøj og få sig en
snak. Indtil videre har flest kvinder benyttet sig af
tilbuddet, men der har også været enkelte mænd
forbi, og tekstil- og collagekunstner
Huda Al-Kazwine understreger, at alle er meget
velkomne i systuen.
”Folk kommer her for at få hjælp til at sy nyt tøj
eller reparere gammelt, og så hjælper vi hinanden,
hvis man eksempelvis er i tvivl om, hvordan man
skal forholde sig til et brev fra kommunen eller
andet,” siger Huda Al-Kazwine.

Systuen åbner igen TIRSDAG 16. AUGUST kl. 11. Derefter hver tirsdag 11 – 13 og torsdag 17– 20
I Bogcafeen ved Olav Monrad bliver bøgerne
også sat på hylden henover sommeren.
Hver anden tirsdag mødes bogklubben i
Pusterummet, hvor tidligere bibliotekar Olav
Monrad læser en udvalgt novelle op. Derefter
er der tid til at analysere teksten, og det kan
være vidt forskellige tanker den samme historie
sætter gang over bordet.
”Nogle gange kan der være en episode i en
historie, der vækker nogle minder frem, som
man måske har haft svært ved at tale om. Men
så er der pludseligt en lejlighed til, at vi kan få
sagt og ikke mindst lyttet til hinanden,” siger
Olav Monrad.
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Han og resten af bogcafeen hilser nye velkomne til
at fordybe sig i primært dansk litteratur og få sig en
snak om stort og småt over en kop kaffe.

Næste bogcafé er TIRSDAG 6. SEPTEMBER
kl.13.30 – 15.00 - derefter alle tirsdage i lige uger

NYT FRA FORENINGER & INDLÆG FRA BEBOERE

MER

M
GOD SO

Kære beboere,
Flittige hænder og Bogklubben ønsker alle
En god sommerferie.
Håber, vi ses igen til lidt hyggeligt samvær
Med eller uden håndarbejde
Vi starter igen d. 5. september kl 19.00
Venlig hilsen
Flittige hænder og Bogklubben
		
MMER

GOD SO

TRÆVÆRKSTEDET
- holder ferielukket fra 28. juni til 13. september.
Træværkstedet s åbningstider er hver tirsdag mellem 19-21.
GOD SOMMER til alle beboerne
					venlig hillsen
							Træværkstedet
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REFERAT AF GENERALFORSAMLING I BLOKRÅD AB
Lørdag den 21-5-2016

Tilstede: Henny, Andreas, Bent, John, Lotte og Ida
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent: Andreas og Lotte
2. Bestyrelsens beretning:
Arbejdet i Blokrådet har været stillet i bero, da der har været tvivl om, hvor meget der skulle ske på
området, i forbindelse med Gårdprojektet. Blokrådet har deltaget i den årlige Markvandring, hvor
der i år var inviteret 2 gartnere med, hvilket var rigtig godt. Blokrådet har også deltaget i møder
med henblik på en revidering af Blokrådsvedtægterne.
3. Fremlæggelse af sidste års regnskab:
Der blev ikke brugt midler sidste år, af ovennævnte årsag.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke fremkommet nogen skriftlige forslag, men Blokrådet havde selv flere ting oppe at
vende. Bl.a. om man skulle kigge lidt mere på tilTag der tilgodeså de voksne i området, da der
efterhånden er ret mange aktiviteter der er målrettet børnene.
5. Valg af Blokråd:
Andreas, Bent og John genopstiller. Bayram genopstiller pr. fuldmagt og Ida er nyt medlem. Velkommen til Ida. Og en stor tak til Henny for rigtig mange års indsats i Blokrådet.
5a. Konstituering: John er kontaktperson og Andreas er kasserer.
6. Eventuelt:
Der indkaldes til et nyt Blokmøde, når Blokrådet har et overblik over færdiggørelsen af aktiviteterne
på området.
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REFERAT BLOKMØDET D. 9. MAJ 2016 KL. 19.00
Deltagere: Jonna, Jeannette, Kristina, 1 beboer
Uden afbud: Maria

Dagsorden:
1.
Velkomst ved Jeannette Allen
2.

Valg af referent: Jeannette Allen blev valgt

3.

Godkendelse af referat fra sidst – referat godkendt

4.
Blokrådets arbejde: - 2 arbejdsweekender + det løse indimellem. Et par møder i fælleblokrådet. Åbent hus arrangement i Beboerhuset, hvor Kristina deltog. Budgetvandring med afd.
Bestyrelsen og Ejendomskontoret. Ny beplantning ved Materialegården. Nyt bord/bænk indkøbt
og opstillet. Invitation af beboerne til middag Rest. Klubben som blev aflyst pga. manglende
tilmelding. Blokrådets julefrokost blev holdt i restaurant Krygers Have. Det hele blev godkendt.
5.

Regnskab. Blev ligeledes godkendt

6.
Indkomne forslag: 1-2 nye bord/bænke, nyt flis, mere grønt i haven, 1-2 plantekummer.
Alle forslag vedtaget. Jeanette indhenter tilbud hos gartner.
7.
Valg af Blokrådsmedlemmer: Kristina valgt for 2 år, Jeannette valgt for 2 år (kontaktperson), Kirsten (ny) valgt for 1 år. Alle valg godkendt. Kirsten kan gå på Ejendomskontoret med sin
Capkey for at få adgang til Blokrådets faciliteter.
8.
Eventuelt: Vi vil prøve at indkalde blokkens beboere til spisning lidt tidligere på året, end
vi plejer. Vi håber, det kan få flere til at deltage. Planetarbejdsdag i haven er planlagt til d. 5. juni
med forbehold for vejret.
								Blokråd G
								Ref. Jeannette
								20 maj 2016
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Ved det afholdte afdelingsmøde i maj måned var der en åbenlys negativ stemning
omkring bestyrelsens arbejde for beboerne i Lundtoftegade. Hvad skyldes det, og hvad er
meningen med dette?
På afdelingsmødet i maj måned var der en
udbredt negativ stemning blandt enkelte af
beboerne overfor den siddende bestyrelse og
dennes arbejde med at skabe et fortsat godt
boligmiljø for Lundtoftegades beboere.
Desværre var der også en del af beboerne
der ”hoppede med på denne vogn”, og blev
farvet af de i forsamlingens negative
meninger.
To fronter
Det virkede som om der var to fronter på
afdelingsmødet; Dem og Os, altså
bestyrelsen mod beboerne.
På den ene side sidder en gruppe, der
konsekvent og kritisk stemmer nej til stort
set alle forslag der kommer fra den siddende
bestyrelse, samtidigt vil man med alle midler
prøve at gennemtrumfe egne forslag, kun til
glæde for den enkelte aktivitet, og egoistisk
feje alle andre forslag af bordet.
Det er der for så vidt ikke noget galt i, men
når man ikke kan eller vil indse, at der er
andre aktiviteter som ville have glæde af
bestyrelsesforslagene og nedstemmer et godt
forslag, må der gøres noget.
Et råb om støtte
På maj-mødet blev der bl. a. fremsat et
forslag fra bestyrelsen om, at medlemmer af
en siddende bestyrelse kunne vælges ind i
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blokrådene for at hjælpe og samtidigt prøve på
at opstarte et nyt blokråd der, hvor man ikke
har sådan et. Samtidigt stod et medlem fra et
mindre fungerende blokråd frem og direkte bad
om støtte til sit blokråd, der ikke kører optimalt.
Det var der blevet skabt en negativ stemning
overfor blandt beboerne, derfor faldt forslaget.
Med liv og sjæl
På afdelingsmødet kunne man også høre
bemærkninger som:
” Bestyrelsen stikker sin næse i alt”,
”Man kan ikke have flere kasketter på” og
”Bestyrelsen skal ikke blande sig i alt” mm.
Kikker man i BEBOERBLADET under
”Kontaktoplysninger”, står der ingen steder,
at den siddende afdelingsbestyrelse står for
nogle af aktiviteterne, ingen steder.
Til gengæld er der navne på en del
entusiastiske beboer i Lundtoftegade, som
med liv og sjæl går op i det arbejde der er i
de forskellige aktiviteter.
Vores aktiviteter
Vi skal værne om vores aktiviteter samt de
beboere der bruger tid på dette arbejde, give
dem en hjælpende hånd, og samtidig hjælpe
de aktiviteter der ikke kører optimalt, som har
svært ved at få medlemmer/beboer til at bruge
disse, også på tværs af aktiviteterne.

Det er dette arbejde afdelingsbestyrelsen kan
hjælpe med, da medlemmerne af bestyrelsen
har vist, at de favner bredt, idet de har sagt ja
til at bruge deres tid, og specielt deres fritid
til at gå forrest, når der skal tages initiativer
og forbedringer i Lundtoftegade.
Bestyrelsen er beboerne
Man kunne godt få den opfattelse, når man
overværer afdelingsmøderne, at bestyrelsen
er nogle ”grumme personer” der kun vil
beboerne det dårligt, og disse skabninger kun
arbejder på at gøre livet så besværligt for
aktiviteterne som muligt.
Det er den opfattelse som nogle af beboerne
giver udtryk for, og at bestyrelsen for alt i
verden ikke skal se, hvad der foregår i de
forskellige aktiviteter. Bestyrelsen skal altid
referere til beboerne om, hvad der foregår i
aktiviteterne, da det er beboerne, bestyrelsen
er valgt af, netop for at varetage bebyggelsens
interesse.
Lad det gamle nag ligge
Det er åbenlyst, at der ligger et gammelt nag
fra fortiden mellem enkelte af deltagerne på
afdelingsmødet i og udenfor den siddende
bestyrelse. Det er nu efterhånden mange år
siden den nuværende bestyrelse, på
demokratisk vis, blev valgt af beboerne, fremfor
den daværende, fordi der bl. a. trængtes til nyt
blod i toppen af beboerdemokratiet.
Lad nu det gamle nag ligge og lad os komme
videre.

Der er trods alt kommet mange nye beboer
til bebyggelsen siden, som ikke er inde i
disse gamle stridigheder, og i bund og grund
er hamrende ligeglad med dette.
Blot en smule respekt
Hvis man som beboer i Lundtoftegade er
utilfreds med den siddende bestyrelse, kan
man altid skille sig af med den, for
selvfølgelig skal der være tillid til en
afdelingsbestyrelse.
På samme måde kan medlemmer af
afdelingsbestyrelsen også trække sig fra
arbejdet, hvis de møder for meget modstand
og utilfredshed for deres ihærdige arbejdet i
afdelingsbestyrelsen fra beboerne side.
På det kommende afdelingsmøde i
september måned er der mulighed for alle
beboer at stille op til bestyrelsen, og er man
utilfreds med den siddende, er det en god idé
at få sit navn på stemmesedlen og dermed
binde sig for en periode i bestyrelsen på to
år. Dermed kan man være med til at præge
livet i Lundtoftegade, i stedet for altid at
kritisere det store arbejde der er forbundet
med bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen kræver ingen tak for det arbejde
den udfører, ”blot en smule respekt”.
Er det for meget at forlange?
John Sørensen
Ltg 19.
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NATTERAVNENE I LUNDTOFTEGADE oplyser:
Alle knive er forbudt på steder, hvor dit formål med at bære kniv ikke er anderkendt fx til fodboldkampe, i ungdomsklubber eller i nattelivet
Straffen for at bære kniv er blevet markant højere - op til 40 dages fængsel. Desuden bliver du
som tidligere voldsdømt ramt hårdere, end hvis du aldrig har været dømt.
Du må igen bære kniv, når dit formål er anerkendt - fx. på en spejder- eller fiskertur.
Knivloven gør nu ALLE knive ulovlige uden anerkendt formål, også små foldeknive i modsætning
til før.

MØD DINE NABOER PÅ
AKB KØBENHAVN, LUNDTOFTEGADE
Har du eksempelvis en børneseng, du ikke bruger
længere, kan en nabo måske få glæde af den
Forum for konstruktiv diskussion af hvordan vi
styrker sammenholdet i Lundtoftegade
Orientering om hvad der sker i Lundtoftegade og
området omkring.
Øvrige tanker og flotte billeder fra vores fælles
arealer
Afdelingsbestyrelsen kvitterer med is
til facebookmedlem nr. 100
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Tusind tak!
Kære beboere.
Tusind tak for en uforglemmelig Jubilæumsdag
Torsdag den 12.5.2016. Det var virkelig hyggeligt
og der var rigtig mange glade gæster på besøg.
På dagen var der bl.a. lagt nogle materialer frem
om afdelingens mange aktiviteter og der var også udstillet 2 billedbøger, fra Revusicalen igennem årene!
De 2 bøger savnende vi efter arrangementet og efterlyste dem derfor i opgangene. Stor var vores glæde,
da de straks blev afleveret, med en beklagelse om,

Vil du se Revusicalen
til den kommende
Jubilæumsfest:
Lørdag den 27.8.2016

Så sæt allerede ny
kryds i kalenderen.
Mere Info følger, når
vi nærmer os dagen.

at man troede de var til at tage med hjem.

Vi er nu gået i gang med at øve os
og vi glæder os rigtig meget til at
genopføre Revusicalen for jer.
Vi har været i arkiverne og fundet
nogle af vores gode gamle numre
frem, så I kan godt glæde jer!
Mange hilsner REVYPIGERNE!
15
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Tekst og foto af Kasper Tveden

Belægningen forsinket til november

Siden april har 10 anlægsgartnere haft deres daglige
gang i vores arealer på Lundtoftegade. Egentligt
skulle fornyelsen have været færdig her til sommer,
men processen er blevet forsinket pga. uventet jordforurening fra tidligere industri i området.
Formand Jesper Sørensen forsikrer dog, at der ikke
er grund til bekymring, og man ikke skal være nervøs
for at lade sine børn lege på udendørsarealerne. Over
hele området er der gravet et orange net ned i jorden, hvorefter der er fyldt ren jord ovenpå.

Formand Jesper Sørensen, Skælskør Anlægsgartnere

De første gangarealer der får ny belægning,
er stierne omkring Blok A, derefter kommer
Blok C, E og G. Jesper Sørensen opfordrer
til, at man respekterer afspærringerne, når
anlægsgartnerne er i gang, da det ellers kommer til at tage længere tid, inden arbejdet er
overstået. Formanden oplyser endvidere, at
det har været en god oplevelse at arbejde her
i Lundtoftegade.

Når hele den nye belægning ligger klar til, at vi igen
kan bevæge os frit rundt i området, er det blevet
lagt 275.000 nye sten og flyttet mere end 7.500
tons sand og jord - svarende til 250 fyldte lastbiler.
Et andet synligt resultat, når projektet er overstået, er de overdækkede parkeringsarealer. Her
kommer der til at være en stålkonstruktion bygget
op over parkeringspladsen, hvor der med tiden vil
gro planter hen over. Der kommer også til at være
lys i de mørke timer, så evt. hærværksmænd vil
blive udstillet i deres lyssky gerninger.
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Og for Lundtoftegades mange drenge og piger er der masser at se på de næste måneder,
når de store maskiner arbejder videre. ”Vi har
et job, der fascinerer mange børn, så selvfølgelig skal de også have lov at få en snak
om, hvad vi laver,” afslutter Jesper Sørensen.

NYT FRA EJENDOMSKONTORET

Fodring af fugle tiltrækker rotter
Flere beboere har opdaget rotter ude i vores fælles arealer. Og med mange mennesker boende tæt sammen kan Lundtoftegade hurtigt blive et attraktivt sted rotter.
Det ønsker vi ikke, - derfor skal vi sammen minimere deres lyst til at være her.

Hvis man fodrer fugle ude på græsarealerne, skal man derfor
være opmærksom på:
GIV BEGRÆNSET FODER SÅ DET
BLIVER SPIST OP AF FUGLENE
FJERN FODERRESTER EFTER SKUMRING

Ser man en rotte død eller levende, er man forpligtiget til STRAKS at ringe til
Skadedyrsbekæmpelsen

33665817

På linket herunder kommer man ind på Københavns Kommunes hjemmeside, der beskriver,
hvad man gør hvis man ser en rotte.

http://www.kk.dk/rotter
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Af: Dorthe Fensbo,
projektleder
KÆRE ALLE BEBOERE
Det er så dejligt at
sommeren er over os!

Og sidst men ikke mindst - sæt allerede nu kryds
i kalenderen den 27. august – her afholder
afdelingens jubilæumsudvalg et brag af en fest i
anledningen af Lundtoftegades 50 års jubilæum.
I ønskes alle en fantastisk sommer.
Mange venlige hilsner
Dorthe Fensbo

Vi lukker ikke helt ned i sommerferien.
På legepladsen holder brobygger Said og
legepladsens medarbejder Baes åbent for
drenge 10-14 år om mandagen fra kl. 17-21. De
spiller fodbold og meget mere.
Traditionen tro arrangerer vi i en sommertur for
alle familier. I år går turen til Sagnlandet lejre
den 23. juli.
I kan se en samlet oversigt over alle de andre
aktiviteter bag i bladet.
En glædelig nyhed er, at systuen fortsætter i
efteråret – første gang efter sommerferien bliver
tirsdag den 16. august.
Vi fortsætter også Debatcaféerne, og den første
gang efter ferien er tirsdag den 16. august.
Her kommer skoleleder fra Nørrebropark Skole,
Henrik Wilhelmsen med et spændende oplæg.
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VELKOMMEN TIL NYE ANSATTE I
OMRÅDESEKRETARIATET
Kære beboere i Lundtoftegade
Siden sidste udgivelse hvor vi skrev, at Mille stoppede i Områdesekretariatet,
er der nu blevet ansat to nye medarbejdere.
Louise Skytte er ansat som fritidsjobvejleder,
hvor hun overtager de opgaver Camilla havde,
inden hun gik på barsel. Derudover er Louise
også netværkskoordinator, hvor hun bl.a. er
med til at arrangere FamilieSjov mm. Skriv til
Louise på lsk@kab-bolig.dk.

Kasper Tveden er ansat som kommunikationsmedarbejder 15 timer om ugen til bl.a. at stå som
tovholder på Beboerbladet. Så hvis du går med en
god historie til bladet - så skriv endelig til mig på
ktj@kab-bolig.dk
Vi glæder os til at se jer rundt i området eller her på Områdesekretariatet.

Har du en journalist i maven?

Kender du de gode historier i Lundtoftegade? Kan du lide at tage billeder? Eller måske noget helt fjerde?
Så kan du være med til at lave Lundtoftegades blad BEBOERBLADET! Du kan være med både hvis du har
masser af erfaring, er helt nybegynder eller bare er nysgerrig.
RING ELLER SKRIV TIL KASPER FRA OMRÅDESEKRETARIATET PÅ
TLF: 30 45 77 98/MAIL: KTJ@KAB-BOLIG.DK
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Af: Mathilde Jensen, Beboerjournalist

Med Lundtoftegade i
Knuthenborg Safaripark

Hvordan belønner man de frivilliges store engagement og sørger for, at de kan lære hinanden at
kende på tværs af foreninger?
Man giver dem en bustur til Knuthenborg Safaripark. Læs om nuttede klappedyr, høje giraffer og relationer skabt på Afdelingsbestyrelsens
første frivilligtur.
Frivilligt engagement bliver belønnet
Lørdag den 4. juni var Lundtoftegades frivillige
på tur til Knuthenborg Safaripark. Vejret viste sig
fra sin allerbedste side, og bussen kørte mod Langelands nordkyst i det smukkeste sommervejr.
Afdelingsbestyrelsen havde gjort sig meget
umage med at finde på en frivilligtur, der gjorde
så mange som muligt glade. For det store engagement de frivillige i Lundtoftegade hver dag
lægger for dagen, skal belønnes.
De frivillige havde også mulighed for at komme med et forslag til, hvor turen skulle gå hen.
Så der var mange gode forslag, men også mange
hensyn at tage stilling til.

En vild oplevelse

Efter et kort rast på Fejø, hvor vi kunne strække
benene, ankom vi til
Safariparken, hvor vores safariguide steg ombord på bussen. Hun fortalte levende om parkens
historie, og om de kameler, giraffer, gnuer, ze-
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PÅ TUR

Beboerjournalist Mathilde Jensen
var med på frivilligtur for de frivillige i Lundtoftegade. Læs reportagen - måske du skal med næste
gang?

braer, æsler mm., vi passerede på savannen og på
Skovridersletten. De eksotiske dyr bevæger sig frit
rundt i den massive park.
Vi fortsatte til Ulveskoven, hvor parkens bestand
af arktiske ulve lever på et afgrænset område. De
normalt sky dyr var heldigvis fremme og lå i store
flokke i deres lange hvide pelse. Derefter gik turen
til Tigerskoven, hvor de store sibiriske tigre majestætisk spankulerede rundt.
Bandholmmarken, hvor parkens ”klappedyr”
gik, blev den guidede turs sidste stop. Her fik vi igen
lejlighed til at strække benene og komme i nærkontakt med bl.a. Shetlandsponyer og deres meget
nuttede føl.
Ponyerne var meget tamme og helt trygge ved
parkens gæster. Faktisk så tamme at flere bilister fik
et nysgerrigt hestehoved ind ad vinduet.
En oplevelse rigere kørte vi tilbage til Limpopoland,
hvor der var dømt afslapning og “fri leg”.
Nye relationer
Limpopoland ligger centralt i parken og er et kæmpe forlystelsesparadis, med vand- og naturlegepladser, cafe og spisesteder. Da det var stegende
hedt, tilbragte denne beboerjournalist det meste
af tiden i skyggen med en velvoksen is. Men andre
frivillige brugte tiden mere nyttigt.

For under turen blev der blev skabt en relation
mellem to børnefamilier. De to familier var henholdsvis Allan og Trine fra blok B med børnene Alexander og Isabella og Jonas og Julie fra blok G med
Lea og et lille spædbarn. Begge familier har det til
fælles, at de har en datter på seks år, der skal begynde i skole efter sommerferien.
Familierne mødte hinanden første gang til Familiesjov og har mødt hinanden siden et par gange. Så
da familierne mødte hinanden igen i bussen på vej
mod Lolland, spurgte Julie, om de ikke måtte hægte
sig på nede i safariparken.

Jonas og Julie har nemlig kun boet i Lundtoftegade i godt et år og kender derfor ikke så mange
endnu. Derfor tænkte de, at det ville være rart at
møde nogen, man kunne lave legeaftaler med.
Børnene legede sammen på rastepladsen på
Fejø og familierne fulgtes ad nede i Knuthenborg. Her fik Isabella og Lea hoppet i hoppeborg, plasket i vandland og meget andet.
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Den nye relation passer Allan og Trine rigtigt
godt. De tog faktisk med på frivilligturen for at
lære andre at kende. “Vi synes, at det var friskt
og modigt af Julie at spørge os. Det blev vi rigtig
glade for.”
Lea har efter frivilligturen været forbi Allan og
Trine og blive passet, og de to piger leger rigtig
godt sammen. Så hvis det står til Allan og Trine,
er det ikke sidste gang, at Lea kommer forbi.

FAKTA OM FRIVILLIGE

Lille indsats rækker langt
Julie er en de frivillige, der først sent meldte sig til frivilligturen. Hun er med i kunstudvalget og havde kun
været til to møder. Derfor var hun lidt i tvivl, om det
var en stor nok indsats til at komme med på turen.
Men da hun ringede til formanden for for Afdelingsbestyrrelsen, Liselotte Christiansen, blev hun
straks beroliget. For i Lundtoftegade bliver selv en
lille indsats værdsat, så selvfølgelig skulle Julie og
familien afsted.

I Lundtoftegade har vi godt 100 frivillige beboere fordelt på ca. 30 forskellige
aktiviteter. De spænder bredt fra Natteravnene, Afdelingsbestyrelsen, Blokråd,
Lektiecafe til Fælleshaven og diverse kvindeklubber.
De frivillige bruger i gennemsnit mere end to timer om ugen på frivilligt arbejde. Det svarer til, at de frivillige årligt lægger 10.400 arbejdstimer i at lave aktiviteter, der kommer alle til gavn.
På sidste års afdelingsmøde blev det vedtaget, at der fremover bliver afsat
75.000 kr. i aktivitetsbudgettet på en årlig frivilligtur. Turen er Afdelingsbestyrelsens måde at sige; ”Vi værdsætter Dit store engagement”.
Samtidigt gav turen lejlighed til at belønne den kæreste, kone, mand, barn, der
har undværet et frivilligt familiemedlem. Derfor fik alle frivillige muligheden for at
tage én gæst gratis med. Frivilligturen inkluderede buskørsel, indgang og 100 kr. til
forplejning pr. person.
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IRMA KAN HJÆLPE MED:
• ansøgninger om enkeltydelser,
Irma Tonnesen,
Social Vicevært
boligstøtte, hjælpemidler, personligt
tillæg, mv.
TLF: 23 30 36 12
MAIL: irt@kab-bolig.dk
• vanskelig økonomi
ÅBEN RÅDGIVNING
• behov for hjemmehjælp
Torsdag kl. 09.30 - 12.30
Jeg har brug
• kontakt til kommunale instanser
i Pusterummet, Lundtoftegade 47A
for hjælp - hvor
• istandsættelse af lejligheden via
IRMA HAR TAVSHEDSPLIGT
går jeg hen?
vedligeholdelseskontoen
• lejligheden af forskellige grunde
virker uoverskuelig for dig, så kan vi
ØNSKE OM BESØG ELLER
kan sammen lægge en plan, og du
AFTALE TID?
igen kan få en velfungerende bolig
Jeg kommer gerne hjem og besøger dig, hvis du ønsker det.
• at kunne læse din digitale post
Ring til mig og vi aftaler en tid, der kan passe os begge.
• ansøgning om fritagelse for digital
Tlf. 23 30 36 12.
post
Hvis formiddagstiden om torsdagen ikke passer dig, da kontakt • noget helt andet, som du gerne vil
mig for at aftale et andte tidspunkt.
tale med mig om
Irma træffes ikke 12. juli (grundet beboerferie) samt 11. • kontakt mig endelig - du er altid
18., og 25. august pga. ferie
velkommen!
• HUSK at Irma har tavshedspligt
VÆRESTEDET PUSTERUMMET
Kom og vær med i fællesskabet, hvor der altid er
tid til en snak over kaffen. Kaffe/the med brød kan
købes for 10 kr.
ÅBENT HUS:
Mandag kl. 12.30 – 15.00
Fredag kl. 12.30 – 15.00
Kom og vær med i fællesskabet, hvor der altid er tid til snak, hygge og sjov over kaffen.
Alle er velkommen til at kigge indenfor – Værestedet, hvor man møder mennesker, som du
måske ikke før har mødt.
OBS! Værestedet holder lukket mandag d. 18 juli og d. 22 juli pga. beboerferie
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Hvis ikke lige du fik dig meldt i tide, så ring til mig, for så kan jeg skrive dig op til en plads, hvis
der skulle komme afbud fra en anden.
Skynd dig at ringe til Irma på tlf. 23 30 36 12 og tilmeld dig eller for at høre nærmere om
ferien.
SOMMERUDFLUGTEN FOR VOKSNE GIK TIL TORVEDAG I KØGE OG MIDDAG PÅ OSTED KRO
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LØRDAG D. 25 JUNI klokken 9.30 holdt
bussen klar og naturligvis skinnede solen –
det var jo Lundtoftegade, der skulle på tur
– kun nogle få regndråber undervejs, mens
vi sad godt i bussen.
På Køge torvedag blev der handlet til
den store guldmedalje, mens andre hyggede sig med kaffe, en kold øl eller brunch
på torvets hyggelige cafe. Efter et par
hyggelige timer der, kørte vi igen ud over
stepperne med kurs mod Osted Kro, som
havde dækket de flotteste borde til os, og
menuen stod på hakkebøf med bløde løg
samt hjemmelavet vaniljeparfait, Belle
Helene, pærer og chokoladesovs – uhm,
det var guf for ganen. Godt mætte vendte
vi igen skuden mod Lundtoftegade efter en
superhyggelig dag arrangeret af Udflugtsudvalget.

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

TRE GENERATIONER
UNDER SAMME TAG
Tekst af Mathilde Jensen, beboerjournalist
Mød Rami Dzemali på 25 år, der har fuld fart
på tilværelsen. Han bor i Lundtoftegade i blok
B, i en fireværelses lejlighed sammen med sin
kone Selvija, 21 år og sin lille datter på et år.
Lejligheden deler han med sin far Sami på 58,
og sin mor Jumnije, 52 år. Familien har boet
her i Lundtoftegade de seneste 20 år, og kom
oprindelig hertil fra Makedonien.
Hør mere om fordelene ved at bo flere
generationer under samme tag, hvorfor Rami
står glad op hver morgen, og hvorfor hans mor
ønskede, han blev den nye Bruce Lee.
Flere fordele end ulemper
De fleste unge ville nok betakke sig for at bo
sammen med sine forældre - men ikke Rami. For
ham er der flere fordele end ulemper ved at bo
flere generationer under samme tag. Man har
nemlig mulighed for at holde øje med hinanden
og hjælpe til, når der er behov for det. På den
måde styrker man fællesskabet og familielivet.
Ramis forældre døjer med forskellige sygdomme

Skriv til Beboerbladet
- hvis du har en god
nabo, der skal indstilles
TIL MÅNEDENS
BEBOER!

som slidgigt og sukkersyge, og det har nogle
gange været trist at komme hjem til. Men
efter at Ramis datter er kommet til verden, er
stemningen hjemme blevet mere positiv.
”Jeg kan mærke på mine forældre, at de er
blevet meget gladere, efter min kone og jeg har
fået en datter. Det har simpelthen givet dem
livsglæden tilbage. De lyser mere op og deres
samtaler er blevet livligere. De nyder, at se deres
barnebarn vokse op, og det er dejligt for min
datter at have sine nærmeste tæt på,” siger Rami
og fortsætter:
”Vi hjælper også hinanden på mange måder.
Mine forældre har brug for hjælp til fx indkøb og
madlavning, så det hjælper vi dem med. Hvis min
kone og jeg har lyst til at tage ud en aften, så kan
mine forældre passe vores datter. Det er også en
stor fordel, at vi har flere indtægter, så vi kan deles
om udgifterne. Når man lige har startet eget firma
op, er der jo masser af uforudsete udgifter, og så
har jeg både kone og barn. Selvom vi bor flere
sammen, er der stadig mulighed for et privatliv
her, så overordnet set synes jeg, det er en win/
win- situation for alle parter,” smiler Rami.
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Privatfoto fra Rami Dzemalis modtagelse af svendebrev

Mod strømmen
Rami har for kort tid siden åbnet sit eget
autoværksted, Nordvest Autoteknik, der har
været en drøm for ham, siden han var i lære.
Tilbage i marts blev han færdig på Teknisk Skole
med klassens højeste gennemsnit på 10,7. Det
har dog ikke altid ligget lige for, at Rami skulle
ende som automekaniker.
”Jeg fik rigtig høje karakterer i folkeskolen, og
studievejlederen ville have at jeg skulle søge ind
på gymnasiet,” siger Rami.
Men her valgte han at gå mod strømmen.
Han vidste bare fra en tidlig alder, at det var
automekaniker, han skulle være. Han havde tit
hjulpet sin fætter, der er pladesmed, med at
endevende biler, og han kunne bruge timer på at
finde fejl under kølerhjelmen.
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Den nye Bruce Lee
Men studievejlederen var ikke den eneste,
der havde høje ambitioner på Ramis vegne.
Det havde hans forældre, og især Ramis
mor også. Nu tænker I måske, at hun havde
ønsker, om Rami skulle gøre karriere som
advokat eller læge, det var i hvert fald denne
beboerjournalists første tanke. Men her var
Ramis mor noget utraditionel.
”Min mor ville ønske, at jeg blev en slags
karatemester. Det tror jeg nok er fordi, at hun
altid har været vild med Bruce Lee. Så min mor
ville gerne have, at jeg gik i den retning, og jeg gik
også i Karateklubben Kyokushinkai på Glentevej
i mange år. Men det fangede aldrig rigtig min
interesse,” siger Rami.
Det gjorde til gengæld det tekniske aspekt
ved at reparere og vedligeholde biler. Rami er en
mand med en stor passion for sit fag og det lyser
ud af ham, at han er landet på den rette hylde.

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

Nyt ansvar
I Lundtoftegade er Rami vokset op, og det er
herfra, at hans tætteste venskaber kommer. De
opstod i folkeskolen, da han gik på Hillerødgade
Skole. Rami og hans familie er glade og
tilfredse med at bo her, men det nye ansvar som
familiefar har alligevel fået Rami til at reflektere
over livet i Lundtoftegade.
”Tanken strejfer mig da en gang i mellem, at
jeg måske skal finde et andet sted, muligvis også
noget større. De bander, der går rundt her, sætter
jo nogle tanker i gang. Jeg vil jo nødigt involveres
i noget kriminalitet, og jeg vil heller ikke have, at
der sker min datter noget,” reflekterer Rami og
fortsætter:

”Alligevel er det ikke noget, vi overvejer for alvor,
for vi er jo meget glade for at være her. Her har vi
smaddergode naboer, som vi har haft de sidste mange
år. Og man kender hinanden her i Lundtoftegade,
altså det er et lille fællesskab hernede. Alle lærer
hurtigt hinanden at kende, og det er rigtig behagelige
mennesker der bor her. Alle som man snakker med er
glade, og der er ikke nogen, som ikke vil tale med dig.”

Generationer under samme tag
14.672 personer bor sammen med egne
børn og egne forældre eller svigerforældre i en husstand.
Hver fjerde af disse personer er indvandrer eller efterkommer. Det er mest
almindeligt, at børnefamilien bor sammen med mandens forældre.
Kilde: Danmarks Statistik
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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

Mandag
16.00 - 22.00

Mandag
19.00 - 22.00
Mandag
19.00 - 22.00

Tirsdag
19.00 - 21.00
Onsdag
18.00 - 20.00

HVAD

HVOR

Sociale aktviteter i
Kvindeklubberne
Lige uger: De Røde Roser
(Tyrkisk/Kurdisk kvindeklub)
Ulige uger: Den Marrokansk
Kvindeklub
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

2. onsdag i hver måned und- Spisning og banko
tagen sommermånederne
11.30 - 18.00
Torsdag i lige uger
Afdelingsbestyrelsens
18.00 - 19.00
træffetid. Kom forbi med
spørgsmål og forslag
Fredag
Sociale aktviteter i
16.00 - 22.00
Kvindeklubben
Fredag og lørdag
Tryghedvandringer i lokal22.45 - ?
området

ARRANGØR

Pusterummet,
Lundtoftegade 47A

De Røde Roser
(Tyrkisk/Kurdisk Kvindeklub)
Den Marrokanske
Kvindeklub

Parterregangen i Blok E,
lokale EP4

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

Pusterummet,
Lundtoftegade 47A
Lokalområdet samt Parterregangen i Blok E, lokale
EP4

Daryeel - Den Somaliske
Kvindeklub
Natteravnene

Studienetværket

Pensionistklubben

DE FLESTE AKTIVITETER HOLDER
SOMMERPAUSE I JULI
Se oversigt over kontaktpersoner bagerst i BEBOERBLADET
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BEBOERDREVNE AKTIVITETER I LUNDTOFTEGADE
HVORNÅR

Lørdag
16.00 - 22.00

HVAD

HVOR

Sociale aktviteter i
Kvindeklubberne
Lige uger: De Røde Roser
(Tyrkisk/Kurdisk kvindeklub)
Ulige uger: Den Marrokansk
Kvindeklub
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

Pusterummet,
Lundtoftegade 47A

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

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

Efter behov

ARRANGØR

De Røde Roser
(Tyrkisk/Kurdisk Kvindeklub)
Den Marrokanske
Kvindeklub

Lokale BK12 i kældergnagen Fædrenetværket
i Blok B
Beboerkontoret,
Driftudvalget
Lundtoftegade 21A
Beboerkontoret,
Lundtoftegade 21A

Foreningen Liv under Buen

Udvalgte steder i
Lundtoftegade

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

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
Klubben holder ferie fra 17.
juli

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 til
tlf:at24finde
66 82
Få hjælp
og63søge
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

SOMMERPAUSE - MANGE AF OMRÅDETS AKTIVITETR HOLDER
FERIE I UGERNE 28-30, HVILKET OGSÅ GÆLDER AKTIVITERNE I
BEBOERHUSET.
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 - torsdag
Anonym og gratis
rådgivning for
Sommerferie fra 27. juni børnefamilier. Ring til
til 10. august
familierådgiver Jytte på tlf:
24 53 81 12 og lav en aftale

HVOR
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Fritidshjemmet
Humlebien 2,
Lundtoftegade 43

Områdesekretariatet/
Familierådgivningen

Beboerkontoret,
Lundtoftegade 21A

Områdesekretariatet

AKTIVITETER FOR VOKSNE - OMRÅDESEKRETARIAT
HVORNÅR
Mandag 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

Tirsdag 11.00 - 13.00
Torsdag 17.00 - 20.00

Systue. Huda
Al-Kazwine underviser.

Pusterummet,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Første mandag i måneden
15.00 - 21.00
Torsdag
09.30 - 12.30

Supervision af
Bydelsmødre
Den sociale vicevært har
træffetid. Ring på tlf: 23 30
36 12 - eller kom bare forbi

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B
Pusterummet,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Sommerferie frem til 6.
september

Sommerferie fra 27. juni
til 16. august
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Områdesekretariatet

Områdesekretariatet

Områdesekretariatet

SÆRLIGE ARRANGEMENTER
HVORNÅR
Lørdag d. 23. juli
Kl. 10.00 - 17.30

Tirsdag d. 16. august
Kl. 16.45 - 18.00

Tirsdag d. 30. august
16.00 - 19.30

HVAD
UDFLUGT
Der er stadig billetter
tilbage til turen ved
Sagnlandet i Lejre.
Tilmelding til Louise på
40129495
DEBATCAFÉ
Oplæg med Henrik
Wilhelmsen der er
skoleleder på Nørrebro Park
Skole.
FAMILIESJOV
Med fællesspisning,
børneaktiviteter, hygge og
samvær

HVOR
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B.

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B.

Områdesekretariatet

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Jubilæumsfest

27august

Vær med til at fejre os selv med et brag af
en jubilæumsfest for folk i alle aldre.
Midt i august udkommer et jubilæumsskrift, hvor du bl.a. kan læse, hvad der
kommer til at ske.
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KONTAKTOPLYSNINGER

BLOKRÅD
Blokråd AB: John Christiansen, 67,1.tv
Blokråd CD: Susie Lorenzen 63,10.tv & Peter Rytter, 51, st. 4
Blokråd EF: Pt. intet blokråd
Blokråd G: Jeannette Allen, 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: 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. 17. SEPTEMBER 2015
Formand
Liselotte
Christiansen

Medlem
Allan
Ibsen

Næstmand
Peter
Hegnhøj

Medlem
Svend
Kristensen

Kasserer
Henny
Jensen

Medlem
John
Sørensen

Medlem
Stine
Kvam

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: Allan Ibsen, Lundtoftegade 51, 10
Medlem: Stine Kvam, Lundtoftegade 35, 6.th.
Medlem: John Sørensen, Lundtoftegade 19, 11. 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

Dorthe er projektleder,
og har det overordnede
ansvar for helhedsplanen
og samarbejdet med
eksterne parter.
Tlf: 24 42 35 98
dfe@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: 24 66 82 63
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
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Louise er ny fritidsjobkonsulent og netværkskoordinator.
Tlf:40 12 94 95
lsk@kab-bolig.dk

Kasper er ny
kommunikationsmedarbejder
Tlf: 30 45 77 98
ktj@kab-bolig.dk

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@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

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

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

Mark er ejendomsteknikerelev

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

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

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

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

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

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

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

Patrick Kimmie Bierlich
er servicemejarbejder.
Han har ansvar for Blok
F og G samt maskinstationen
Tlf: 35818173
mlm@kab-bolig.dk

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

Chutima gør rent i
Lundtoftegade

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

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

Mark (Sutepong) gør rent i
Lundtoftegade

Phachara gør rent i
Lundtoftegade

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

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

Mohammed S, Johan, Max
og Ebraima er Brobyggere.
De laver mange forskellige
aktiviteter med børn og unge.
Huda Al-Kazwine underviser
i syning.

