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Velkommen til de nye medlemmer i AB
Månedens Beboer med Henny Jensen
Fokus på kontanthjælpsreformen
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REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER
•
•
•
•
•

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 seks gange årligt
Ansvarshavende redaktør: Den til enhver tid
siddende formand for afdelingsbestyrelsen, pt.
Liselotte Christiansen
Redaktion: Liselotte Christiansen, Kenneth
Fuglsang, Mathilde Jensen, Karen Møldrup og Kasper
Tveden
Kontaktperson: Kasper Tveden, tlf: 30 45 77 98/
ktj@kab-bolig.dk

Afdelingsbestyrelsens træffetid:
Tirsdage i ulige uger fra 18.00 - 19.00
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

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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LEDER

Af: Kenneth Fuglsang,
Ejendomsleder
Kære beboer,
Nu nærmer gårdprojektet
sin afslutning, og derfor
vil jeg gerne benytte
lejeligheden til at takke
alle i byggeudvalget, beboere, rådgivere og
entreprenører for jeres store tålmodige og
forståelse i forbindelse med arbejdets udførelse og
de gener dette arbejde har påført.
Gårdprojektet
Gårdprojektet er nu ved at være inde i den sidste
fase og begynder nu at tage sin form. Projektet er
planlagt til at være afsluttet lige inden jul, måske
vil noget af beplantningen (træer og buske) blive
udskudt til foråret. Dette afhænger dog af, hvor
hård en vinter vi går i møde.
I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale med Københavns Kommune, vedrørende
levering af gratis buske og træer, var Teknik- og
Miljøborgmester Morten Kabell, onsdag den 2.
november på besøg her i Lundtoftegade for at
plante et træ sammen med repræsentanter for
afdelingsbestyrelsen.
Længere ind i bladet kan du læse mere om
denne event.
Kunstprojektet
Den 5. oktober blev der afholdt workshop, der
pga. af et kraftigt blæsevejr var rykket indendørs
på ejendomskontoret. Alle fremmødte deltog med
ivre og stor lyst til at bygge flere små kunstfelter

op i forskellige farvenuancer, der så efterfølgende
skulle påsættes kunstværket.
Det viste sig efterfølgende, at det ikke var
praktisk muligt at påhæfte alle små kunstværker
på hovedkunstværket, hvorfor desværre nogle af
disse individuelle kunstværker ikke blev påhæftet
kunstværket.
Derfor skal jeg på vegne af kunstner Henrik
Plenge Jacobsen beklage og dette ikke var
tilsigtet, men desværre efterfølgende har vist sig
at være nødvendigt.
Klub 21
Afdelingsbestyrelsen og administration arbejder
på at indkalde til et orienteringsmøde omkring
Klub 21 og dennes fremtid. Vi forventer at
indkalde til et orienteringsmøde inden årets
udgang.
Åbningstid: Fritids- og Ungdomsklub.
Fra 1. november åbner klubben dørene for de
10-15årige i Lundtoftegade 43. Åbningstiden
bliver fra kl.15-20 på hverdage. Tilbuddet bliver
en del af Fritidscenter Bispebjerg Syd, og den
pædagogiske leder bliver Peter Frederiksen, som
har arbejdet indenfor området i mange år på
Bispebjerg.
Der er nyt personale og nye lokaler for
klubben. Vi er godt klar over, at der har manglet
et klubtilbud, og vi håber på, at vi med det nye
tilbud kan imødekomme børnenes, forældrenes
og beboernes ønske om et sted, hvor børn og unge
kan bruge deres fritid på en lærerig og fornuftig
måde.
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LEDER

På længere sigt har vi et ønske om at udvide
målgruppen op til de 17-årige men for at være
sikre på, at det nye klubtilbud bliver et trygt sted
for medlemmerne, begynder vi med en begrænset
målgruppe.
Vi tror på, at det kan blive et rigtig godt tilbud,
men vi kan ikke løfte opgaven alene, derfor
kommer vi til at samarbejde med Helhedsplanen,
legepladsen Marius og andre aktører i området,
som kan bidrage til de unges trivsel og udvikling.
Opsætning af solcelleanlæg på de fire høje
tage
Der mangler fortsat nogle endelige afklaringer
fra Energistyrelsen. Vi er bekendt med, at der er
nedsat en arbejdsgruppe under Energistyrelsen,
der arbejder på at finde løsninger på de uafklarede
problemstillinger, blandt andet omkring virtuel
afregning af el. Denne arbejdsgruppe forventes
at komme med nogle løsningsforslag til disse
problemstillinger i starten af det nye år.
Jeg vil løbende holde jer orienteret om status i
sagen.
Personale
Boligsocialvicevært Irma Tonnesen har efter
syvogethalvt års ansættelse, og i forbindelse
med udløb af den gældende sociale helhedsplan
i udgangen af dette år, valgt at søge nye
græsgange, og har derfor valgt at opsige sin
stilling med fratrædelse i udgangen af oktober.
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Eline Feldman tiltræder pr. 1. november som
ny projektleder for den boligsociale helhedsplan.
Eline vil primært i peroden frem til nytår først
sikre at køre den nuværende helhedsplan i
mål, og samtidigt medvirke til at sætte det
nye boligsociale team fra 1. januar 2017 i
forbindelse med ansættelse af to fuldtidsansatte
boligsociale viceværter, en deltidsansat
børne- ungemedarbejder, en deltidsansat
netværksmedarbejder og en deltidsansat
ungevejleder.

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

Af Liselotte
Christiansen,
formand for
Afdelingsbestyrelsen
Så fik vi afholdt vores obligatoriske budgetmøde,
hvor vi bl.a. fik vedtaget den nye helhedsplan som
træder i kraft fra næste år. At der kommer til at ske
ændringer, kan der jo ikke være meget tvivl om.
Vi har nemlig skulle sige farvel til både Dorthe og
Irma, som har valgt at søge nye udfordringer. Vi
ønsker dem begge Held og Lykke med deres nye
job.
At vi snart skal i gang med en ny helhedsplan og
det faktum, at vi fik en del nye medlemmer til
afdelingsbestyrelsen har gjort, at vi har besluttet
os for at afholde et weekendseminar, hvor de nye
medlemmer kan få en grundig introduktion til det
boligsociale arbejde, og de ting der arbejdes med i
bestyrelsen for tiden.
Bl.a. er vi i gang med en omrokering af nogle af
aktiviteterne, f.eks. de fire kvindeklubber som har
fået et nyt fælles samlingssted under det store
vaskeri. Det skal de nu til at indrette, og når de er
færdige med det, så vil der bliver afholdt et åbent
hus, hvor de vil vise deres nye sted frem.
De seneste måneder har budt på lidt af hvert i
forhold til mediernes dækning af os som et Ghet-

to-område. Dels røg vi på Ekstra Bladets forside
med en historie om bandegruppering og beboernes utryghed for at bo her, og dels så fik vi lov til,
i ”Go´ morgen Danmark” at få fortalt den anden
side af historien om Ghettoen. Nemlig historien
om alle de aktiviteter og gode tiltag der foregår,
år ud og år ind. At det kan lade sig gøre, skyldes jo
ene og alene, at der er en masse frivillige ildsjæle,
der arbejder utrætteligt for både at skabe og vedligeholde de aktiviteter og traditioner, som vi har
haft her i bebyggelsen i årevis.
Tusinde tak for det, det kan ikke værdsættes nok!
Status på facebookgruppen. Vi er nu ved at runde
de 100 medlemmer og mangler således kun et par
stykker for at præmien udløses: Som bekendt har
vi lovet is, og vi kan da godt løfte sløret for, at det
er en islagkage, så der skulle være is nok til hele
familien.
SÅÅÅÅÅ gå ind og søg medlemskab, på AKB København, Lundtoftegade J
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Med venlig hilsen Liselotte Christiansen Formand
for afdelingsbestyrelsen
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NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer

Fra d. 13 september er der kommet fem nye repræsentanter i afdelingsbestyrelsen, Beboberbladet har spurgt dem om deres tanker for at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Samtidigt siger vi
også farvel og tak til John Sørensen, Stine Kvam og Henny Jensen.

Søren Emil Schütt
Medlem af AB

Fra starten da jeg flyttede ind i Lundtofte-

gade har jeg været med til at etablere forskellige
foreninger og fællesskaber sammen med andre
beboere og områdesekrateriatet,- hvor vi følte der
var behov. Heriblandt studienetværk, lektiecafe,
fælleshave, 48 timers-festival, områdefest/jubilæumsfest og kunstudvalg. Jeg har derfor berøring
med mange forskellige beboere i Lundtoftegade
og synes, det var oplagt at tage det næste skridt
ind i AB.

Peter Rytter
Medlem af AB

Til det seneste beboermøde ville bestyrelsen sænke antallet af medlemmer i bestyrelsen,
fordi der ikke havde været nok interesserede.

6

”Det mest interessante forestiller jeg mig er at være talerør for beboerne”
Det mest interessante forestiller jeg mig er at
være talerør for beboerne – og arbejde for alles
bedste, i særdeleshed dem det ikke bliver hørt så
ofte. Jeg går ind for et inkluderende og transparent beboerdemokrati, hvor alle, også dem der af
den ene eller anden årsag, ikke så ofte kommer til
orde, skal indkluderes og tilgodeses, både i beslutninger og i aktiviteter. Derudover håber jeg på,
i endnu højere grad at blive en del af og påvirke
den ånd, jeg oplever i Lundtoftegade -Den er altså
helt unik!

Jeg var med til at stemme forslaget ned, så derfor
følte jeg også, at jeg måtte melde mig som medlem.
Jeg synes, det første møde har været rigtig
fint, hvor vi har snakket om, hvem hinanden er, og
hvad man kan bidrage med. Jeg har dog besluttet
mig for at tage det stille og roligt i starten for at
finde ud, hvad det kræver, så jeg ikke kommer til
at sige ja til noget, jeg ikke kan stå inde for.

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

Leif Sømod
Medlem af AB

Jeg kom til Lundtoftegade tilfældigt via

bofunktionen som tidligere misbruger. Jeg har
fået et nærmiljø, og derfor har jeg også fået lysten
til at engagere mig i bestyrelsesarbejdet. Jeg så
chancen for at være med til at gøre en forskel.

Karen Møldrup
Suppleant i AB

Har leget med tanken tidligere om at melde
mig ind i bestyrelsen. Og på beboermødet blev jeg
grebet af stemningen, og det endte så med jeg
kom med i bestyrelsen. Jeg har boet forskellige
steder i København, men jeg har aldrig mærket
den samme imødekommenhed som her i Lundtoftegade. Folk siger hej og smiler, når man går forbi
hinanden.

ØNSKER IKKE BILLEDE

Mika Petersen
Suppleant i AB

Jeg har meldt mig ind, fordi jeg har meget
på hjertet, og det vil jeg gerne være med til at
dele. Har allerede meldt mig til køkkenudvalget,
hvor vi skal se på en plan for nye køkkener.

”Jeg så chancen for at være
med til at gøre en forskel.”
Jeg tager det som en udfordring og vil gerne
være med til at give mine indtryk med. Som uddannet anlægsgartner er det i sær det ydre, hvor
jeg ser, at jeg kan bruge mest af mine erfaringer.
Jeg glæder mig til at være med i arbejdet fremadrettet.

”Jeg har aldrig mærket den
samme imødekommenhed
som her i Lundtoftegade.”
Det var rigtig spændende at være med til
det første møde og mærke den stemning og
engagement, som der er i bestyrelsen. Lotte er
meget behagelig og god til at sætte os nye ind i
bestyrelsens arbejde. Jeg glæder mig til det videre
arbejde, og så er det også skønt, at vi er flere nye
som begynder på samme tid.

Det første bestyrelsesmøde virkede rigtig
spændende, og det var meget overvældende at
se, hvor meget der sker. Nogen gange kan man
godt stå på sidelinjen og brokke sig over andre,
uden at man har et indblik i, hvad der sker. Nu kan
jeg godt se, at der er mange ting, man skal forholde sig til som bestyrelse.
7

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

Og så er der heldigvis stadig de
”gamle”medlemmer..
Genoptryk fra tidligere præsentation af AB

Hvor længe har du været med i
afdelingsbestyrelsen: Jeg har (i denne omgang)
været formand for bestyrelsen siden 2006, men
har også tidligere været med i bestyrelsen, i flere
omgange.
Hvorfor gik du ind i bestyrelsesarbejdet: Jeg
gik ind i bestyrelsesarbejdet på opfordring (som 2.
suppleant) helt tilbage i 1986 og har været frivillig
i mange forskellige sammenhænge siden da.

Peter Hegnhøj
Næstformand i AB
Hvor længe har du været med i

afdelingsbestyrelsen: Jeg har været med i
afdelingsbestyrelsen siden 2013.

Hvor længe har du været med i afdelingsbestyrelsen: Jeg har været med i afdelingsbestyrelsen siden 2014 - dog først som suppleant.
Hvorfor gik du ind i bestyrelsesarbejdet: Jeg
har tiden efter jeg gik på pension som elektriker,
men troede ikke der var så meget at lave.
Hvad er det mest interessante ved at være
med i bestyrelsesarbejdet:
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Liselotte Christiansen
Formand i AB
Hvad er det mest interessante ved at
være med i bestyrelsesarbejdet: Det mest
interessante/spændende er nok den indflydelse
man kan have på sit boligområde, og så
selvfølgelig alt det sociale samvær man får, både
som medlem af bestyrelsen, men også i kontakten
med alle de andre frivillige i bebyggelsen.
Hvorfor gik du ind i bestyrelsesarbejdet: Jeg
mente jeg kunne gøre en forskel, fx med organisering.
Hvad er det mest interessante ved at være
med i bestyrelsesarbejdet: At komme i kontakt
med så mange spændende mennesker, både i
Lundtoftegade og hele den almene sektor og at få
ting til at fungere.

Svend Kristensen
Medlem af AB
Det er spændende at følge med i hvad der sker i
de enkelte aktiviteter. Og så er jeg spændt på de
nye projekter i området, blandt andet kunsten ved
vores huse.

NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

Allan Ibsen
Medlem af AB
Hvor længe har du været med i
afdelingsbestyrelsen: Jeg har været med i
afdelingbestyrelsen siden 2013 - først som suppleant.

Hvorfor gik du ind i bestyrelsesarbejdet: Lotte
(formand) spurgte, om det ikke var noget for mig, og så
gik jeg lidt og tænkte over ideen. Blev valgt ind som suppleant, og det har jeg ikke fortrudt. Jeg fandt hurtigt ud
af, at der foregår mere i ejendommen, end jeg troede.
Hvad er det mest interessante ved at være med i
bestyrelsesarbejdet: Det interessante ved at være med
i bestyelsen, det er at være med til at skabe mere
sammenhold i Lundtoftegade og gøre Lundtoftegade
til et godt sted at bo. Det er også en mulighed for at se/
høre, hvad der sker i Lundtoftegade og selv være aktiv.

Hvad sker der i jeres forening?

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.
ing
n
s
i
p
ss
Opstar
Arbejdsweekend
Fælle
tsfest

Var jeres forening forhindret i at komme til mødet d. 26. oktober?
- hvor Louise og Kasper fra Områdesekretariatet informerede om, hvad vi kan hjælpe med..

			- Så fortvivl ikke...
- ring til mig (Kasper) på 3045 7798 eller send en mail til ktj@kab-bolig.dk og lav en aftale.
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NYT FRA FORENINGER & INDLÆG FRA BEBOERE

JULEHILSENER 2016
Kære beboere						
Flittige Hænder og Bogklubben ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vi holder åben hver mandag mellem kl. 19.00 og 22.00. Det er jo så moderne selv at strikke og hækle, og vi
hjælper dig gerne på vej. Du skal være så velkommen.
Bogklubben har en del rigtig gode bøger med mange kendte forfattere. Også spændende børnebøger. Vi
forlanger ikke, at du skal have læst inden for en bestemt tidsfrist. Du bytter bare, når du har tid. Nu har vi også
fået videobånd for både børn og voksne, så kom ned og se, om der ikke er noget, du har lyst til at læse eller se.
Vi holder lukket fra d. 12. december til d. 19. januar 2017.
Med venlig hilsen ”Flittige Hænder” og Bogklubben

Glædelig jul
Kære Beboere
Nu tændes tusinde lys
En gammel julemelodi som minder os om, at julen nærmer sig.
Natteravnene i Lundtoftegade ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul og godt nytår
Tænk på tryghed – giv ikke dit barn fyrværkeri.
Det kan give alvorlige følger, både for dit barn og andre personer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Natteravnene
Formand Henny Jensen
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Kære Beboer,

At gå Natteravn er da kedeligt, der sker jo ikke noget!
- men, det er jo det; at være Natteravn, der gør forskellen.
De unge/og medborgerne synes netop, det er rart at møde os i nattelivet.
Det er her, du kan gøre en forskel, - det er her vi bruger tid til at tale og støtte.
•
•
•
•

De kender os!
De ved, vi har tiden, hvis de vil lette, hvad de har på hjertet!
De ved, vi er anonyme uanset på hvilket tidspunkt, de møder os!
De ved, at vi har tavshedspligt!

Vi er til for at hjælpe, når der er brug for os.
Det er altid de unge og borgerne, der kommer til os og ikke omvendt.
Vores store ønske er at få flere medlemmer i
Natteravnens Lundtoftegade afdeling.
Er du en, der vil gøre en forskel - så meld dig til en prøvevandring.
Du bestemmer selv dato og tidspunkt for vandringen.

Hjælp os, vi har virkelig brug for dig!
Skriv dit navn og telefonnummer på nedenstående seddel og læg det i min brevpostkasse, så bliver du
kontaktet hurtigst muligt.
			
Med de venligste hilsner fra:
				
Henny Jensen, Lundtoftegade 39, 4. th.
				NATTERAVNENE, Lundtoftegade afdeling
------------------------------------------------------KLIP HER--------------------------------------------------Navn:___________________________________________
Telefon nr.:________________________________
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NYT FRA FORENINGER & INDLÆG FRA BEBOERE

Kære Beboer,

Vedr. vaskerierne.

Hjælp os – hvorfor sætte en seddel på maskinerne,
når du ikke fortæller os, hvad der er galt. Skriv dog
for pokker, hvad du har oplevet ved vasken af dit
tøj, det sparer både tid og penge.
Vi i Driftudvalget er trætte af at få besked om,
at alt for mange maskiner er ude af drift, hvad
desværre ikke altid er korrekt.

det er blot et lille kryds på sedlen,

Hjælp os –
- mere skal der
ikke til. 							
								Med venlig hilsen
								Henny Jensen, Driftudvalget

Første gang jeg kom i Hudas systue var

for to måneder siden. Stemningen var rar, selvom
sproget ikke var dansk.
Jeg kom for at sy en nederdel om, som jeg havde
fået i gave. Næsten alle kvinder, som var til stede
begyndte at diskutere (på irakisk), hvordan det
kunne gøres. Bagefter fortalte Huda (leder af Systuen) til mig, hvilke forslag kvinderne kom med.
Det endte godt,- efter jeg har været i systuen
fire gange var min fornyede nederdel færdig. Og
næste gang kom jeg med et andet stykke tøj for at
forbedre det.
I det hele taget synes jeg, at det er en meget god
idé at have sådant et sted, hvor man kan komme
til at sy eller sy om. I vores dage, hvor alle forstår,
at vi skal bestræbe os på at leve bæredygtigt, hjælper systuen os til at gøre det. I stedet for at købe
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nyt hele tiden, får vi her mulighed for at forlænge
vores brugte tøj og give det nyt liv.
Men der er én svaghed; der er ikke en eneste
dansk kvinde, der kommer til systuen. Derfor er
det naturligt, at alle taler irakisk eller arabisk med
hinanden.
Jeg kan godt forestille mig en anden situation,
hvis der kom flere dansktalenede i systuen - så
ville man automatisk også begynde at tale dansk
med hinanden.
Så denne lille artikel kan betragtes som en invitation til, at danske kvinder, der har tid, kommer
og besøger systuen og gøre en god gerning. Nej,
to gode gerninger; at sy noget for sig selv og tale
med os - ikke-etniske danskere -og hjælp os med
at blive bedre til det danske sprog.
				Ludmila Weil

NYT FRA EJENDOMSKONTORET

Vi har i Lundtoftegade tre hjertestartere, de findes følgende steder:

BLOK A -

mod Lundtoftegade

BEBOERHUSET
Ejendomskontoret

På

I første kvartal af 2017 inviterer Ejendomskontoret
alle intereserede til at komme til et kort kursus
i, hvordan hjertestarterne virker. Jo flere der kan
benytte sig af starterne, jo flere kan være med til
at redde liv.

www.hjertestarter.dk kan du se, hvordan man bruger en hjertestarter.
HENT KAB-App’en
DEN LIGGER BÅDE I
APP STORE OG PÅ
ITUNES

KAB-app
- en hjælp til dig!

Husk at du kan hente KAB-app´en
på din smart-phone. Her kan du
følge med i aktuel driftsinfo, være
med i afstemninger og en
masse andet. App´en er
selvfølgelig gratis!
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TEMA KONTANTHJÆLPSREFORMEN

Kontanthjælpsreformens konsekvenser

I denne måned har vi fokus på kontanthjælpsreformens betydning og konsekvenser. Et centralt element i
den nye reform er kravet om, at man skal have 225 timers beskæftigelse for ikke at gå ned i ydelse.
Områdesekretariatet afholder endvidere to forskellige arrangementer, hvor man kan få hjælp til at lægge
et budget, og så kommer Tina fra Gældsrådgivnigen i KAB (se mere side 15 og 16) og fortæller om, hvordan
KAB kan hjælpe.
På følgende hjemmesider kan du også finde oplysninger om, hvordan man kan modvirke at blive ramt af
kontanthjælpsloftet:
For personlig hjælp kan
§ https://www.kab-bolig.dk/loft.aspx
du ringe til KAB på
KABs råd og vejlednnig til hvordan du kan få hjælp gennem boligsel33 63 10 00
skabet. Eksempelvis hvordan du kan leje et værelse ud.

§ http://www.kk.dk/artikel/kontanthjaelpsloftet
Københavns kommune har her samlet de mest hyppige spørgsmål
omkring kontanthjælpsloftet.

§ https://www.borger.dk/Sider/Boligstoette-kontanthjaelpsloft.aspx
Borger.dk er der yderligere svar på spørgsmål omkring reformen, og
her finder man også kontaktinformation til Udbetaling Danmark

Fakta om kontanthjælpsloftet

* 225-timers-reglen, der er trådt i kraft 1. oktober,
betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de har arbejdet minimum 225 timer
inden for et år, ifølge Beskæftigelsesministeriet
svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde på fem-seks timer om ugen.
* Personer med en meget begrænset arbejdsevne
omfattes ikke af 225-timers-reglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke aktuelt er realistisk, at
pågældende kan arbejde svarende til kravet.
* Hvis en ugift person, der modtager disse satser,
ikke lever op til rådighedsreglen, reduceres hjælpen med 1000 kroner per måned. Så snart den
ugifte har arbejdet 225 timer, vil den pågældende
igen være berettiget til fuld kontanthjælp.
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* Hvis den ene person i et ægtepar ikke opfylder
kravet, bortfalder kontanthjælpen. Hvis begge
personer i ægteparret ikke lever op til rådighedsreglen, bortfalder kun den ene kontanthjælp. Så
snart begge har arbejdet 225 timer, vil ægteparret
igen være berettiget til fuld kontanthjælp.
* Personer, som modtager hjælp på mindre end
voksensatserne, får reduceret hjælpen med 500
kroner per måned.
* Ugifte, der modtager hjælp på SU-niveau, bliver
fritaget for 225-timers-reglen. Det samme gælder
for ugifte, der modtager integrationsydelse.
* Reglen gælder for folk, der har modtaget hjælp i
sammenlagt mindst et år inden for tre år.
Kilder: Faktaark samt folketingssvar fra
Beskæftigelsesministeriet, borger.dk og Information

TEMA KONTANTHJÆLPSREFORMEN

Læg et budget... der holder

Med et gennemarbejdet budget kan du
undgå ubehagelige overraskelser til slut i
måneden, og du kan bedre planlægge, hvad
der er til en tur i biffen, Tivoli eller andet
sjovt.
Kunne du tænke dig at høre mere, så kommer Mette Reissmann og giver gode råd og
vejledning til, hvordan du kan få styr på dit
budget.

Mette Reissmann er kendt fra
på TV3,
hvor hun og de andre værter
har hjulpet danske familier med
at få husholdningen til at hænge sammen. Mette Reissmann
sidder endvidere i Folketinget
for Socialdemokraterne.

Luksusfælden

Kom og hør det inspirerende oplæg i BEBOERHUSET, Lundtoftegade 41a,

			torsdag d. 24. november kl. 16.00 - 18.00
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DEBATCAFÉ

ALLE BEBOERE ER INVITERET TIL DEBATCAFÉ I BEBOERHUSET

Tirsdag d. 15. november fra 16:45-18:00
I forbindelse med kontanthjælpsloftet trådte i kraft 1. oktober, har
vi inviteret Julehjælpen forbi til at fortælle lidt om, hvad de laver, og
hvordan man kan søge hjælp op til jul.
Derudover kommer Tina fra Gældsrådgivningen og fortæller generelt
om hvilke tilbud, der er om gældsrådgivning i KAB.
Aftenens program

x

Julehjælpen fortæller

x Tina fra Gældsrådgivningen fortæller
x Spørgsmål og debat

OMRÅDESEKRETARIATET
AKB Lundtoftegade
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Af: Eline Feldman,
projektleder
KÆRE ALLE BEBOERE
Mit navn er Eline. Jeg
har i mange år arbejdet
på at bringe mennesker
tættere på hinanden
uanset deres forskelligheder.
I de sidste mange år har jeg været ansat i
Københavns kommune, hvor jeg har arbejdet
med integration af etniske minoriteter og med
udsatte borgere.
Jeg er 42 år gammel og bor her på Nørrebro og
er mor til tre børn.
Jeg glæder mig meget til at lære jer og jeres
dejlige område at kende. Og jeg ser frem til
at lave spændende aktiviteter og projekter
sammen med jer, når vi starter den nye
boligsociale helhedsplan op i det nye år.
Mange venlige hilsner
Eline Feldman
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Tekst og foto af Kasper Tveden

Lundtoftegade som Mosaik

Trods efteråret havde gjort sit indtog, var 20 personer fra Lundtoftegade mødt op til fremvisningen af den første af i alt tre skulpturer, der kommer til at bryde vores arealer. Mælkevejen, der er
navnet på skulpturen, er lavet af flere tusinde små
stykker mosaik. Dog var der flere steder på skulpturen, hvor der manglede små firkanter. Og det
var disse firkanter, som de fremmødte var med til
at fylde ud.
Efter at kunstværket var blevet vist frem, bød
kunstneren bag, Henrik Plenge Jakobsen, de
fremmødte inden for i Beboerkontoret. Her kunne
man være med til at sætte små firkanter sammen
af mosaik, og dermed sætte sit aftryk på Lundtoftegade mange år ud i fremtiden. En af dem var
11-årige Sami Hussain, der var kommet til lanceringen med sin far og to brødre.
”Jeg har aldrig været med til sådan noget her
før. Når jeg så bliver gammel, er det der måske
stadigvæk,- det er sjovt at tænke på,” siger han.
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Sami Hussain

Mange små brikker
For Henrik Plenge Jakobsen har det også været en
god oplevelse at lave kunstværket i samspil med
beboerne i Lundtoftegade. Før han kom til Lundtoftegade i forbindelse med udformningen af de
tre kunstværker, havde han aldrig været her før.
”Jeg havde gjort mig nogle tanker om området,
men det er kommet bag på mig, hvor glad og positiv stemning der er, når man bevæger sig rundt i
området,” siger han.
Ifølge kunstneren er ideen med at bruge mosaik
et symbol på den mangefarvede beboersammensætning, der også er i Lundtoftegade.
”Lundtoftegade er på mange måder et flot
kunstværk i mosaik, hvor de mange små farvestrålende brikker er med til at skabe en smuk helhed,”
siger han.

NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET

Med Lundtoftegade i Bonbonland
Lørdag i efterårsferien tog godt 220 beboere
afsted i bus til Bonbonland, der lige denne lørdag
bød på regn. Det regnede nærmest hele dagen,
men folk var ved godt mod og havde taget regntøjet på.

Det gode ved det kolde efterårsvejr var, at der ikke
var mange mennesker i Bonbonland, så der var
ikke rigtig kø nogen steder. Det gav mulighed for
at børnene kunne prøve alle forlystelserne igen og
igen.

Mens børnene havde en fest, så samlede kvinderne sig i tørvejr i de små huse rundt omkring i
parken. Her havde de fundet kaffe og mad frem og
hyggede i tørvejret. Efter fire timer med leg og forlystelser vendte vi igen hjem mod Lundtoftegade.

Tusinde tak for en skøn tur,
Louise og Jytte
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En fest at være frivillig
Den 30. september var det Frivillighedens Dag. Og
landet rundt blev de frivillige hyldet på hver deres
måde for den store indsats, de gør for andre eller
for fællesskabet skyld.
Den mulighed greb Områdesekrateriatet og
inviterede alle de frivillige i Lundtoftegade til fest.
De frivilliges engagement er forskelligt, nogen
har mulighed for at være frivillig i flere forskellige sammenhænge, og andre har mulighed for
at hjælpe til en enkelt dag, men fælles for alle de
frivillige er, at de gerne vil, de har lyst og lyst til
at dedikere deres tid til fællesskabet. Og det er vi i
Områdesekrateriatet meget taknemmelige for. Så
tusind tak for jeres tid og engagement.

SÅDAN BLIVER DU FRIVILLIG!
Ønsker du også at være med i det frivillige arbejde i Lundtoftegade, så hører Louise fra Områdesekretariatet meget gerne fra dig.

Frivilligfesten var en festlig aften. Der var indisk
mad og smukke desserter. Og mellem maden og
desserten var der underholdning. Afrikansk dans!
De fire dansere fik hele salen op og stå. Alle fik
danset iført basskørter, og tårerne trillede. Det var
helt fantastisk.

Så til alle jer - tusinde tak for en skøn aften
			
Irma, Jytte og Louise
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Rådgivningen er lukket resten af året

Både Irma’s rådgivning i Pusterummet om torsdagen og den individuelle hjælp er desværre lukket, indtil
der kommer en ny social vicevært. I stedet henvises til:
o
Borgerservice, Rentemestervej 76 – åbner kl. 10
o

Borgerservice, Nyropsgade 7 - åbner kl. 10 – bus 66 næsten til døren

Møbeldepotet!

Møbeldepotet er midlertidigt lukket, indtil der kommer en ny social vicevært.

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:
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! Vi holder lukket d. 23.12 og d. 30.12

BOGCAFEen fortsætter
Tirsdage i lige uger kl. 13.30 – 15.00
i Pusterummet, Lundtoftegade 47 A

Tidligere bibliotekar Olav Monrad inviterer ind i
litteraturen, hvor der hver gang læses en novelle
– ingen forberedelse for deltagerne – kun at læne
sig tilbage og være med i samtalen. Teksterne
åbner altid for en interessant snak, og som deltager kan du også bringe dine egne tanker ind. Det
foregår alt sammen ”helt nede på jorden”.
Det er gratis at deltage, men der skal betales 5 kr.
for kaffe/the
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INVITATION TIL VOKSNE BEBOERE I LUNDTOFTEGADE

Juleudflugt til Thorsvang Samlermuseum på Møn
- med julemiddag i Karetmagerens hus

LØRDAG D. 26. NOVEMBER 2016
Kl. 11.00
Afgang med bus fra Lundtoftegade
Kl. 13.00
Ankommer vi til Thorsvang Samlermuseum. Her
har vi god tid, to timer, til at tusse rundt og komme i samlerstemning, og måske nyde en forfriskning
Kl. 15.00
Kører vi videre til Karetmagerens Hus v/ Næstved
Kl. 16.30
Sidder vi bænket og klar til at nyde en dejlig julemiddag med flæskesteg og ris a la mande.
Kl. 18.30
Vender vi atter skuden mod Lundtoftegade.
Kl. 20.00
Hjemme igen efter en forhåbentlig dejlig dag.

Læs mere om museet;
www.thorsvangsamlermuseum.dk/

Afgang:

Præcis kl. 11.00 ud for Lundtoftegade 49, hvor bussen fra Amager
Busservice henter os.

Hvad koster turen:
100 kr., som betales ved tilmelding, samt egne drikkevarer.

Områdesekretariatet betaler entré, julemiddag med efterfølgende kaffe i Karetmagerens Hus v/ Næstved

Tilmelding til:

Udflugtsudvalget som træffes hver fredag kl. 13 – 15 i ”Pusterummet”
(”Først til mølle”- princippet – senest d. 18.11.)

Mange hilsner fra Udflugtsudvalget:
Birthe Nymann, Wivi Marcher, Ivonn Harloff,
Jeannette Allen og Jeanette Andersen
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Sang, musik,
gløgg og æbleskiver
FREDAG D. 9. DECEMBER KL. 12.30 – 15 I PUSTERUMMET
PRIS: 10 KR.

Fin Alfred kommer med sin harmonika og han vil spille til alle de dejlige julesange.
Velkommen til ægte julehygge – vi glæder os til at se rigtig mange!
Mange hilsner fra os alle i Pusterummet

Stor og varm farvelhilsen

Kære beboere
Jeg vil gerne sende jer alle en stor og varm tak for de syvogethalvt år, jeg har været i Lundtoftegade. Tak
for den store tillid, I har vist mig. Det har været en rigtig god og rar tid for mig, og det har været dejligt at
møde jer alle og være sammen med jer i alle mulige sammenhænge.
Mit næste jobstop bliver i Frederiksberg kommune, hvor jeg starter d. 1. november, og det bliver både nyt
og spændende.
Håber I vil tage ligeså godt imod den nye sociale vicevært, som I gjorde mod mig. Det har bare været så
rart. Jeg vil ønske jer alle alt muligt godt i fremtiden.

		Mange varme hilsner og tanker sendes I fra
		Irma
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Beboerferie i hyggelige Svendborg
I strålende solskin og med højt humør, drog 49 forventningsfulde beboere og hjælpere d. 18. juli afsted mod Svendborg på det skønne Sydfyn. Her tilbragte vi dejlige
sommerdage med oplevelser, hygge, byture, bustur og det skønneste mad kreeret af
Hotel Svendborgs fantastiske kok og hans personale.

Vi bringer her et
tilbageblik med
turen til Svendborg,
der ikke kom med i
seneste nummer

Skal hilse jer alle fra personalet på hotellet og sige: ”Vi har været meget glade for jeres besøg, - I har spredt
godt humør her i Svendborg”.
Jeg vil også sige jer alle en STOR TAK for en glad, sjov og hyggelig ferie med masser af gensidig omsorg for
hinanden.
								Varme feriehilsner fra Irma
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Irmas afskedsreception
Ca. 70 personer var samlet til Irmas afskedsreception i Beboerhuset mandag d. 31. oktober.
Der var mange talere, der alle takkede Irma for hendes indsats i sin tid som social vicevært
”Tak for dit overskud
til at tage dig af andre
mennesker”
Leif

”Tak for du hjalp mig
ud af røret. Irma fik
mig til at komme ud”
Gösta
”Vi har været rigtig glad for al den
hjælp, Irma har givet. Vi bliver kede
af, at hun skal et andet sted hen”
		Rabiya

”Du vil blive savnet
rigtig meget”
Birthe og Pernille

”Altid tid at lægge øre
til, når man havde et
eller andet på sindet”
Jeanette
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Månedens beboer –
Henny Jensen
Henny Jensen har gennem snart 50 år bidraget til livet og glæden i
Lundtoftegade. I månedens beboerportræt kan du læse om Hennys
tilværelse i området, som hun har døbt ’Nørrebros Perle’.

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

Tekst af Karen Ørnholt Møldrup

’Pip-pip-pip!’ Inde i Henny Jensens tre-værelses
lejlighed i blok E byder fire små kanariefugle velkommen med skønsang. Navne har fuglene ingen
af, fortæller Henny, men med deres muntre kvidren skaber de masser af liv i den lejlighed, som har
været Hennys hjem siden 1968.
Flot altan og stort badeværelse
’Farmand (Hennys mand, red.) og jeg fik tilbudt
en bolig her i Lundtoftegade i 1968. Jeg var på
det tidspunkt indlagt på hospitalet, så det var
farmand, der var ude at kigge på lejligheden. Han
var ovenud begejstret’ fortæller Henny. Det var
Lundtoftegades altaner og store badeværelser, der
havde duperet hendes mand. Henny, derimod, var
ikke så let at imponere: ’Her kommer vi da højst
til at bo et år!’ udbrød hun, da hun besigtigede sit
nye hjem for første gang. Men skæbnen – i form
af noget så lavpraktisk som et garnnøgle – ville
det anderledes og om godt et år kan Henny fejre
50-års jubilæum som beboer i Lundtoftegade.
Småkager til underboen
På spørgsmålet om, hvordan hun alligevel kom
til at holde af tilværelsen i de grå blokke svarer
Henny: ’Jamen, det hele begyndte såmænd med,
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at jeg sad og strikkede på min altan. Mit garnnøgle faldt ud over altankanten og så lød en høj
stemme nede fra 1. sal: ’Hvem er det, der smider
med garnnøgler? – Det skal komme til at koste!’
fortæller Henny, mens hun smiler over det gamle
minde. Nabohyggen i form af småkager og kaffe
blev en fast tradition i opgangen og har holdt ved
lige siden. Og netop dette gode fællesskab mellem
Lundens beboere har været hovedårsagen til, at
Henny blev boende – år efter år.
Lynfødsel på badeværelset
Hygge har der været masser af, men drama har
det nu heller ikke skortet på i lejligheden: En vinterdag i 1971 tussede den højgravide Henny rundt
derhjemme med sine to børn. Farmand var på
arbejde i Norge – det kunne han godt, for Henny
havde først termin en uge senere. Men pludselig
fik græsenken det underligt, og hun ringede til sin
mor og en ambulance. Moderen nåede frem, men
da ambulancen ankom til Lundtoftegade var dens
hjælp overflødig: Hennys tredje barn var simpelthen kommet til verden på badeværelset. Sund og
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rask, i øvrigt. Da den glædelige nyhed om Blok E’s
lille ny beboer nåede Farmand, kom der straks en
blomsterbuket fra Norge til den nybagte mor til
tre.
Engageret iværksætter
I sin karriere som beboer i blok E har Henny skabt
sig et imponerende CV inden for kategorien ’frivilligt arbejde’. Listen over aktiviteter, som den snart
80-årige kvinde har været iværksætter på eller
været en del af, er lang og tæller bl.a. afdelingsbestyrelsen, driftsudvalget, aktivitetsudvalget,

sjælesørger og lytte til folk, der har det svært og
mangler opmuntrende ord. Dem giver Henny
gerne, for hun elsker at være til nytte for sine
medmennesker.
Glæden ved frivilligt arbejde
’Det frivillige arbejde giver mig så meget. Så
mange gode og spændende opgaver. Jeg kan
simpelthen ikke slippe mit frivillige engagement
selv om alderen så småt begynder at trykke lidt’
fortæller Månedens Beboer, inden hun runder af
med følgende konklusion:

’For mig er Lundtoftegade
simpelthen Nørrebros Perle.
Intet mindre.’

Arkivfoto fra præsentation af Bogklubben

Beboerbladets redaktion, Bekymringsgruppen,
bogklubben og håndarbejdsklubben ’Flittige
hænder’. Og så selvfølgelig Natteravnene, som
Henny oprettede en lokalafdeling af i år 2000.
Sikrer tryghed i Lundtoftegade
Sammen med andre frivillige Natteravne spadserer hun i weekenden rundt i området og sikrer sig,
at de unge i gaderne har det godt og er trygge i
nattelivet. Når Henny er på patrulje, tager hun sig
god tid til at tage sig en snak med de mennesker,
hun møder på sin vej. Ofte er folk glade, fordi det
er weekend – andre gange må Henny agere

Skriv til Henny - hvis du
gerne vil med ud at gå
som frivillig i Natteravnene
Henny Jensen
Lundtoftegade 39, 4. th.
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Borgmester på besøg i Lundtoftegade

Det første partnerskabstræ af ialt 60 nye træer og buske blev plantet af Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell
Tekst og foto af Kasper Tveden

Som en del i Københavns kommune ønske om at
gøre byen mere grøn for dens borgere, besøgte
Morten Kabell Lundtoftegade for at plante det
første træ.
Udover at få jord under fødderne fik Teknik- og
Miljøborgmesteren også en tur rundt i området
for bl.a. at se den nye belægning og slutte af i Beboerhuset til en kop kaffe sammen med beboere
her i Lundtoftegade.
Med flere familiemedlemmer boende tæt på
Lundtoftegade har et solidt kendskab til vores
område.
”Jeg har haft nær familie, der har boet her i
ejendommene, så jeg er faktisk kommet her, siden
jeg var en lille knægt og helt op igennem 90’erne
og fulgt med i udviklingen. Så for mig er Lundtoftegade ikke fremmede,” siger Morten Kabell.
Væk med hegnet
Borgmesteren fik også lejlighed til at besigtige
det fantastiske arbejde, som to skoleklasser fra
Skolen på Duevej gennem dagen havde udført.
Under kyndig vejledning af Jacob Hartmann
(midterste billede til venstre) fra Sharing Copenhagen er der fjernet ca. 100 meter hegn og hæk
ud mod Bispeengbuen, der blev ryddet affald og
så er der kommet farverige sten op ud mod vejen,
så billister ikke kan komme ind på området.
Efter ca. en time i Lundtoftegade gik turen
videre på cykel for Teknik- og Miljøborgmesteren.
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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

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
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BEBOERDREVNE AKTIVITETER I LUNDTOFTEGADE
HVORNÅR

Fredag 16.00 - 22.00
Søndag 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

Sociale aktviteter i
Kvindeklubberne
Fredag i lige uger og søndag
i ulige uger: De Røde Roser
(Tyrkisk/Kurdisk kvindeklub)
Fredag ulige uger og søndag
i lige 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
Lørdag
Sociale aktviteter i
16.00 - 22.00
Kvindeklubben

HVOR

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

Daryeel - Den Somaliske
Kvindeklub

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

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

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

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 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 - torsdag

HVOR
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Fritidshjemmet
Humlebien 2,
Lundtoftegade 43

Områdesekretariatet/
Familierådgivningen

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
Kun om fredagen
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

Supervision af
Bydelsmødre

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Områdesekretariatet

Områdesekretariatet
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SÆRLIGE ARRANGEMENTER
HVORNÅR
Tirsdag d. 15. november
Kl. 16.45 - 18.00
Torsdag d. 24. november
16.00 - 18.00

Lørdag d. 26. november
kl. 11.00 - 20.00

Tirsdag d. 29. november
kl. 16.00 - 19.30

Fredag d. 9. december
kl. 12.30 - 15.00

Tirsdag d. 13. december
(nærmere tid kommer)

HVAD
DEBATCAFÉ
Oplæg fra Gældsrådgivningen
og Julehjælpen
OPLÆG
Mette Reismann (kendt fra Luksusfælden) giver råd til at lægge
et budget
UDFLUGT
Thorsvang Samlermuseum
på Møn med middag på
Karetmagerens hus.
Tilmelding til udflugtsudvalgtet
i Pusterummet (fredag 13-15)Senest 18. november
FAMILIESJOV
Med fællesspisning,
børneaktiviteter, hygge og
samvær
JULEHYGGE
Sang, musik og æbleskiver i
Pusterummet
FAMILIESJOV JULETUR
Se opslag næste side

HVOR
Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B.

ARRANGØR
Områdesekretariatet

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Busstoppestedet ud for
Udflugtsudvalget
Lundtoftegade 49 - kl. 11.00

Beboerhuset,
Lundtoftegade 41B

Områdesekretariatet

Pusterummet

Pusterummet

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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FamilieSjovs Juleafslutning
Året går på hæld og julen nærmer sig
Derfor holder vi juleafslutning for FamilieSjov tirsdag den 13. december
i FunCitySport i Herlev.
Billetter kan købes til FamilieSjov d. 29. november.
		
Prisen er 20 kr. pr. person. Inkl. entré, transport og mad.
		
Billetten kan ikke refunderes.
Vi følges afsted i bus fra Beboerhuset.
Bussen er der 16:30 og vi er hjemme igen senest kl 20:00.
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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

Medlem
Allan
Ibsen

Næstmand
Peter
Hegnhøj

Medlem
Svend
Kristensen

Medlem
Søren-Emil
Schütt

Medlem
Peter Rytter
Nielsen

Medlem
Leif Henning
Sømod

ØNSKER IKKE
BILLEDE

Suppleant
Karen Ørnholt
Møldrup

Suppleant
Mika
Petersen

Mail til Afdelingsbestyrelsen: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Formand: Liselotte Christiansen, Lundtoftegade 67, 1. tv.
Næstformand: Peter Hegnhøj, Lundtoftegade 53, 1. 11
Medlem: Svend Kristensen, 11, 11. th.
Medlem: Allan Ibsen, Lundtoftegade 51, 1. 10
Medlem: Søren-Emil Schütt, Lundtoftegade 77,9. tv
Medlem: Leif Henning Sømod, Lundtoftegade 27, 3.53
Medlem: Peter Rytter Nielsen, Lundtoftegade 51, st.4
Suppleant: Mika Petersen, Lundtoftegade 39, 1. th
Suppleant: Karen Ørnholt Møldrup, Lundtoftegade 75,10. 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 ny fritidsjobkonsulent og netværkskoordinator.
Tlf:40 12 94 95
lsk@kab-bolig.dk

Kasper er ny
kommunikationsmedarbejder

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

Mark er ejendomsteknikerelev

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

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

Tlf: 35 81 81 73
ek-lundtofte@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

