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I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du
følge med i livet i og omkring de høje bygninger på Lundtoftegade, Nørrebro – her bor
1564 beboere i 599 lejligheder.

Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Tøv ikke med at kontakte redaktør
Anna Hjortsø inden den 25. i måneden for at
få dit bidrag med i næste nummer:

Beboerbladet husstandsomdeles den første
uge i måneden til alle beboere – undtagen i
juli og december.

Mail: annahjortsoe@hotmail.com
Telefon: 2086 0845
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B

Udgives af Afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.

Forsidefoto: Anna Hjortsø
Bagsidefoto: Rasmus Preston
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Kære beboer,
I hånden sidder du med det første
nummer af Lundtoftegades nye
beboerblad: Navnet Lundposten
er tyvsjålet fra en tidligere version
af beboerbladet. Og det holder
stadig. Dit, mit, vores talerør i
Lundtoftegade er bladets slogan og
vision: Lundposten skal være for
alle beboere og bag det står Afdelingsbestyrelsen med ønsket om at
styrke beboerdemokratiet. Vi skal
tale med hinanden på kryds og
tværs af blokke, opgange og lejligheder, og Lundposten kan forhåbentlig starte og være platform for
den samtale. Du vil finde bladet
hver måned i din postkasse (undtagen i juli og december måned).

den gode historie, skriv et læserbrev og en fødselsdagshilsen eller
kontakt mig med lige præcis dét,
du mener, dine naboer også bør
vide og have gavn af.

Dit bidrag
Lundposten er afhængig af, at
du og dine naboer bidrager med
indhold: Gør mig opmærksom på

Omverdenen
Vi skal med bladet også vise omverdenen, at Lundtoftegade er et
dejligt sted at bo, og at I beboere

Der er også rig mulighed for, at du
kan være en del af redaktionen:
Her er der frie rammer og plads til
de gode idéer, hvis du har lyst til
at fortælle historier fra Lundtoftegade. Du kan både skrive, fotografere, tegne, og hvad der ellers er af
muligheder. Du skal blot have lyst
til at bidrage på redaktionen, og
retur vil du få feedback og lære en
masse om, hvordan man laver et
blad.
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hver dag bidrager til det gode liv
i Lundtoftegade, men også er en
lokal aktør på Nørrebro og i København. Et godt eksempel på det,
er denne måneds historie om de
seje unge mennesker fra Lundtoftegade, der tryller forhadt ukrudt
til læskende sodavand. Derfor vil
Lundposten også blive omdelt til
lokal- og folketingspolitikere,
samarbejdspartnere, pressen og
andre, som bør vide, hvad der
foregår i Lundtoftegade.
Her til sidst bør jeg nævne, at ris
og ros om bladets udformning er
mere end velkommen.
God læsning!
Bedste hilsner
Anna Hjortsø,
Redaktør for Lundposten

Lundtoftegade for fulde sejl
Årets skulderklap til alle de fantastiske frivillige i Lundtoftegade
finder sted denne måned på to
gamle skonnerter for fulde sejl.
Men det er ikke kun de frivillige,
der skal sætte sejl – det er os alle
sammen i Lundtoftegade. Nettet strammes nemlig om os pga.
Ghettopakken, der blev vedtaget
sidste år i Folketinget. Pakken
betyder, at hvis vi i Lundtoftegade
ender med at være defineret som
en ”ghetto” fire år i træk, risikerer
vi, at 60 procent af os skal flytte
herfra, og bygninger rives ned.
Det er slet ikke til at forstå, når
man ser på alt det gode, der sker i
og mellem vores boligblokke.
Blandt andet derfor stillede jeg
for et par måneder siden op til
Organisationsbetyrelsen i AKB
København – og blev valgt. Jeg
håber, at jeg kan være med til at
påvirke, hvordan ghettepakkens
krav udmøntes i vores område, og
jeg vil fra centralt hold kæmpe for,
at ingen bliver tvunget til at flytte
herfra.
Nye udlejningskriterier
Boligselskabernes Landsforening
(BL) har truffet en beslutning i
et forsøg på at undgå, at bl.a. vi i
Lundtoftegade ender med at blive
defineret som en ”hård ghetto”.
Beslutningen handler om, at vi nu
har fleksibel udlejning – dvs. man
kommer længere op på ventelisten, hvis man lever op til nogle
bestemte kriterier.
Samtidig har Boligministeret besluttet, at vores eksterne venteliste
nu er sidestillet med den interne
i AKB København. Det betyder,
at hver anden ny beboer er fra

den eksterne liste, samtidig med
at vores kommende naboer lever
op til nogle kriterier, der direkte
påvirker vores beboersammensætning. Kriterierne er defineret ud
fra en ghettolovgivningslogik, der
handler om indkomst, uddannelse, etnicitet – og det der er værre.
Mange af os, der bor her nu – inklusiv mig selv – ville ikke kunne
flytte hertil i dag på baggrund af
de nye kriterier.
De nye udlejningskriterier strider
grundlæggende mod vores væsentligste princip og vores visioner
for Lundtoftegade: Vi er og skal
være et boligområde med plads
til alle – det er kernen i at være et
alment boligområde. Men beslutningen er taget længere oppe, og
der er desværre intet, vi kan gøre
fra lokal side for at påvirke
udlejningskriterierne. Hvis man
ser på det med kyniske øjne, vil
det forhåbentlig være en medvirkende årsag til, at vi ryger af
ghettolisten.
Besøg fra boligministeren
Her i Lundtoftegade har vi i Afdelingsbestyrelsens til gengæld inviteret den nye socialdemokratiske
boligminister Kaare Dybvad på et
besøg. Han meldte ud tidligere på
sommeren, at han ikke vil bruge
ordet ”ghetto” om de områder,
der står på – ja, ghettolisten. Vi er
naturligvis enige med boligministeren i, at det påvirker os beboere
negativt, når vores hjem bliver
kaldt en ghetto. Jeg tror, vi alle er
glade for, at han har indset det.
Men den retoriske ændring gør
ingen forskel, når det kommer til
lovgivningens indhold, og den
Nr. 1 – august 2019

løser ikke de udfordringer, vi har.
Det er vi selv i fuld gang med ved
at tage samfundsansvar, skabe fællesskab og fastholde solidariteten.
Lige nu er vores største udfordringer netop dem, der er pålagt os af
staten og politikerne.
Boligmininisteren har takket ja
til invitationen, og han vil derfor
inden længe få et indblik i, hvordan vi bor, og hvem vi er. Vi har jo
selv en masse spændende idéer til,
hvordan vores område kan udvikles til gavn for alle beboere. Som
man kan læse her i Lundposten er
vi godt i gang med at udvikle vores
udendørsarealer, og som altid har
vi masser af foreningsliv og aktiviteter.
Dispensation som mulighed
Under boligministerens besøg vil
jeg tale med ham om muligheden
for dispensation. Det er glædeligt,
at han har åbnet op for dispensationsmulighederne, når almene
familieboliger skal reduceres med
60 procent, men det gælder dog
lige nu kun uden for de store byer.
Jeg har håb for, at dispensationen
kan komme til at gælde for de
store byer, og derfor for os i Lundtoftegade.
Fortsat god sommer!
Søren-Emil Stenkjær Schütt,
Formand i Afdelingsbestyrelsen

Din afdelingsbestyrelse
Formand
Søren-Emil
Stenkjær Schütt

Næstformand
Liselotte
Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Leif Henning
Sømod

Bestyrelsesmedlem
Svend
Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Allan
Ibsen

Bestyrelsesmedlem
Carina
Hougaard Jensen

Bestyrelsesmedlem
Laila
Belhaj

Suppleant
Bo
Andresen

Suppleant
Lone
Steffensen

Suppleant
Rahime
Dini

- arbejder for det gode liv i Lundtoftegade
Kontakt afdelingsbestyrelsen på mailen akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
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Markvandring for alle
Hvert år går Afdelingsbestyrelsen og administrationen en tur
i vores dejlige område i Lundtoftegade for at se på vedligeholdelse og mangler. En sådan
tur går under navnet ”markvandring”. Men i år var den på afdelingsbestyrelsens opfordring
skruet anderledes sammen:
Beboerne var nemlig inviteret
med for allerførste gang i juni
måned. Her kunne de komme
med gode idéer til, hvordan vi
udvikler vores område under
temaet ”biodiversitet”. Ambitionen er, at vi bliver endnu
grønnere med bedre plads til
dyr og insekter.
Blomster og ”Lundtoftejord”
Idéer skorterede det bestemt
ikke på hos de deltagende beboere: Der kom fx forslag om
krydderurter, som vi beboere i

fællesskab kan passe og bruge i
køkkenet, og som gerne må gro
vildt. Kornblomster kan pryde
og tiltrække insekter – man kan
ligefrem lave en blomstereng,
var der en, der foreslog. På
pergolaerne kan man lave en
klatrevæg, og vi kan lave vores
egen ”Lundtoftejord”, hvor vores
grønne affald komposterer og
bliver til jord, som vi kan sælge.
På med arbejdshandsken
På Afdelingsmødet i maj blev
det besluttet, at 500.000 kr. af
afdelingens overskudsmidler
skal gå til at forskønne vores
grønne områder. Inden længe
skal afdelingsbestyrelsen derfor
tage stilling til beboernes forslag, og det kan du høre meget
mere om til afdelingsmødet den
17. september i Beboerhuset.
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Brug din stemme!

Tag til afdelingsmøde
i Beboerhuset nr. 41B
den 17. september
Klokken 19.00
Afdelingsmødet er din mulighed for at deltage i demokratiet i din boligafdeling.
Her vil der være en række forslag, som du sammen med dine naboer skal tage stilling til,
bl.a. næste års budget og valg til afdelingsbestyrelsen.
Du kan også være med til at sætte dagsordenen for afdelingsmødet. Beskriv og send dit forslag til afdelingsbestyrelsen til mailen akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
senest d. 3. september kl. 12.

Nr. 1 – august 2019

”Det er vildt, det kan blive til sodavand!”
Syv unge beboere fra Lundtoftegade er hoppet i grå arbejdsdragter og har taget turen ud til
Lersø Park på en varm junidag.
De udser sig et hjørne af parken
med masser af svalderkål og går
straks igang med både at klippe og hive urten op ad jorden,
mens de snakker og hører musik fra en lille højtaler.
– Det er vildt, at det kan blive
til sodavand, siger en af holdets
deltagere, 15-årige Siham Mahomed Nur Muhamud.
Og det er hun nok ikke den
eneste, der synes. De fleste
kender svalderkålen som en
irriterende ukrudt, der hurtigt
breder sig. Men nu giver unge
fra Lundtoftegade os alle grund
til at se helt anderledes på den
upopulære urt: En gang om

ugen tager to hold af beboere
mellem 13 og 16 år fra Lundtoftegade til grønne områder
i København og samler skvalderkål for at lave den til læskende sodavand. Det er den
socio-økonomiske virksomhed
FRAK, der står bag projektet.
Fra natur til flaske
De unge er med lige fra at
samle, vaske og presse skvalderkålen med juicepresser til at
blande den med vand, sukker,
citron, fennikel og kulsyre. Til
sidst sælger de den færdige
ukrudt-sodavand til forskellige
arrangementer.
– Det er sjovt at være med til
alle dele af processen. Så siger
kunderne, hvad de synes, og så
justerer vi og ændrer smagen
løbende, fortæller Siham.
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De unge oplever, at kunderne
synes godt om sodavanden. Engang var der endda en, der kom
tilbage og købte en hel kasse
med hjem. Men blandt producenterne selv er der lidt divergerende holdninger til smagen.
– Jeg synes, det smager lidt af
gammel kamillete, siger Siham,
mens 14-årige Mohammad
Muala er mere positivt stemt
og godt kan lide, at sodavanden
har en lakridsagtig smag.
Et godt fællesskab
Selvom de unge knokler løs i
både naturen og i køkkenet, så
føles det ikke som arbejde at
producere de mange liter sodavand, fortæller Siham.
– Vi hygger os, snakker med
hinanden og hører musik. Hvis
man fx arbejder i et supermar-

ked, må man ikke snakke med
hinanden imens – der er man
alene, sagde Siham.

Fra ukrudt til sodavand

– Vi har et godt fællesskab, konstaterer hun.

En gang om ugen tager unge
fra Lundtoftegade ud i grønne områder i København og
samler skvalderkål.

Det er de andre på holdet enige
i.
– Vi har lært rigtig mange mennesker at kende, siger 15-årige
Ferdaoues Tebni.
De fleste af sodvandsproducenterne går i skole sammen, men
ikke alle går i klasse sammen,
så de kendte ikke nødvendigvis
hinanden før.
–Det er også dejligt at komme
ud og se det grønne. Det er
anderledes end hverdagen, og
vi nyder det gode vejr, siger
Ferdaoues.
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Skvalderkålen bliver bagefter
juicet, tilsæt andre ingredienser, hældt på flaske og sælges
som sodavand.
Du kan købe sodavanden hos
Plads’N og Ristet Rug.
Bag projektet står den
socio-økonomiske virksomhed FRAK, der træner unge
i at have et fritidsjob, så de
får sved på panden, penge på
lommen og arbejdserfaring på
CV’et. Læs mere på frak.dk.

Workshop om Blok G’s nye gård
Vi skal have et nyt gårdrum
ved Blok G, herunder en ny
kunstgræsbane, der erstatter det
nuværende boldbur. Derfor blev
der i juni afholdt en workshop i
Blok G’s gård, hvor alle beboere
var velkomne. Her delte deltagerne ønsker, bekymringer og
gode idéer til, hvordan Lundtoftegades kommende samlingspunkt mellem Blok G og Borups
Allé skal se ud.

råde for alle, hvor vi både kan
slappe af, spille bold, snakke og
lege. Deltagerne havde blandt
andet ønsker om, at det skal
være et åbent og lyst område
med flere blomster og farver,
frugttræer, højbede med grøntsager, en overdækket terasse,
trampoliner, svævebaner og
vandbassin. Aftenen sluttede af
med fællesgrill og hygge i det
gode sommervejr.

En gård for alle
Krag & Berglund Landskabsarkitekster, der skal udforme
det nye gårdrum, havde hængt
plancher op, hvor deltagerne
både skrev og tegnede deres
idéer til, hvordan udendørsarealet kan indrettes. Beboere i
alle aldre deltog, og det afspejler
netop grundidéen med det nye
gårdrum: Det skal være et om-

Sæt dit aftryk
Hvis du ærgrer dig over, at du
ikke var med til workshoppen,
så fortvivl ej: Den 20. august
kan du komme med på inspirationstur., som du kan læse
meget mere om her i bladet under ”Det sker”. Det nye gårdrum
er en del af kampagnen Fælles
Rum, som Lokale og Anlægsfonden og Realdania står bag.
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Det sker
Vi passer børn

NørreBrobyggerne har netop startet projektet Vi
passer børn i samarbejde med FRAK og støttet af
Novo Nordisk Fonden. Derfor kan du nu få passet dine børn fast to timer om ugen af unge lokale
piger og få hverdagen til at hænge bedre sammen.
Hvis du vil høre mere, skal du kontakte Louise fra
NørrebroByggerne på telefon 4012 9495 eller mail
lsk@kab-bolig.dk inden den 15. september.

Kunst i 361°

Du kan opleve virtuel reality-værket ”361°” i
indgangspartiet på ejendomskontoret i nr. 21A
hver første torsdag i måneden klokken 1618.00. Kunstværket er permanent, kurateret af
Til Vægs og skabt af Peter Holmgård i samarbejde med filmfotograf Henrik Ørslev og musiker P.
O. Jørgens. Du kan låne et par VR-briller, og som
i en port mellem to verdener vil du kunne stå og
opleve den nye virkelighed udfolde sig.

FOF-infomøde

Danmarks største aftenskole, FOF København,
tilbyder gratis dansk-undervisning til alle i
Lundtoftegade, der ønsker at blive bedre til at
stave, læse og skrive. Torsdag den 15. august
klokken 19.00 kan du derfor tage til informationsmøde om undervisningen i Beboerhuset i nr.
41B. Her vil FOF København fortælle om undervisningsforløbet, og du kan få svar på alle dine
spørgsmål.
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Det sker
Urban 13 åbner

Om lidt får vi en ny og spændende nabo under
Bispeengbuen, nemlig Urban 13 og de holder
åbningsfest torsdag den 15. august klokken
16.30-22.00. Urban 13 er et socialøkonomisk initiativ, der vil forvandle området under byen til et
kulturelt og kreativt frirum med både værksteder,
mobile madstader, gadeidrætsbaner og kulturhus
med koncerter, teater, filmvisning og meget mere.

VM i streetfodbold
Lørdag den 17. august klokken 18-22.00 kan
du opleve verdensmesterskabet i streetfodbolden
Panna. Finalekampene foregår nemlig under
Bispeengbuen hos Urban 13 med spillere fra over
30 forskellige lande, der alle kæmper om verdensmestertitlen. Panna er et tempofyldt spil, hvor
man spiller en-mod-en med mål på tre minutter.
Det er gratis, men det anbefales, at du kommer til
tiden, hvis du vil have en god plads.

Foto: Dennis Frandsen

Inspirationstur
Interesserer du dig for byudvikling, leg, fritidsaktivteter og samvær for bådebørn og voksne? Og
har du hørt, at der er et nyt gårdrum på vej ved
Blok G? Tag med på inspirationstur tirsdag den
20. august klokken 16-20.00, når bussen kører
fra nr. 21. Sammen med Lokale og Anlægsfonden
skal vi rundt i København og få inspiration udefra
til vores nye gårdrum. Tilmeld dig senest den 16.
august til Søren-Emil på semil-schutt@gmail.com.
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Det sker
Kunst med kroppen
Oplev kunst med hele kroppen søndag den 25.
august, når en bus ved nr. 53 kører fra Lundtoftegade klokken 12 ud til udstillingsstedet Copenhagen
Contemporary på Refshaleøen. Her er der både
performancekunst og udstillingen Art is Life af Jacob
Dahlgren, der bl.a. bygger kunstværker af dartskiver!
Det er også for børn, med cirkus, åbne værksteder og
omvisninger. Turen koster 20 kr., men børn er gratis.
Tilmeld dig senest den 21. august til Søren-Emil på
semil-schutt@gmail.com– det er først til mølle.

Foto: Tedd Soost

AKB-workshop
Har du nogensinde tænkt over, hvad det vil
sige at bo i AKB København? Og har du lyst til
at dele det med dine naboer? Torsdag den 29.
august kl. 17.30-20.00 har du mulighed for at
dele, hvordan det er at bo i AKB København
– og din fortælling skal være med til at sætte
kursen for boligselskabet fremover. Workshoppen finder sted i Titanparken på Hermodsgade
20, 2200 København N klokken. Tilmeld dig på
akb-kbh@kab-bolig.dk med navn og adresse.

Opgangsmøder
Afdelingsbestyrelsen og NørrebroByggerne
inviterer endnu en gang på en omgang opgangsmøder den 2., 3. og 4. september. Her bliver du
inviteret til en snak, kaffe og kage om eftermiddagen– hold øje med opslagstavlen i din opgang
for se, hvornår mødet i din opgang finder sted.
Formålet med mødet er at skabe bedre naboskab, styrke beboerdemokraiet og informere om
helhedsplanen.
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Det sker
Multikælder-fest
Vi har fået en helt ny Multikælder i Lundtoftegade i det lille vaskeri i nr. 21, og derfor er der
åbningsfest søndag den 8. september klokken 15.
Der vil være kaffe, kage og god stemning, og alle
er velkomne! Multikælderen vil fremover lægge
hus til bytte/genbrugscafé (der er allerede noget
på hylderne!), strikkeklub, børnefødselsdage og
mange andre arrangementer og tiltag, der skaber
samvær og hygge i Lundtoftegade.

Sensommerfest
Traditionen tro er der sensommerfest i Lundtoftegade for alle beboere lørdag den 14. september. Du vil modtage meget mere information,
men vi kan allerede afsløre, at der blandt andet
kommer til at være fodboldturnering, cirkus,
wrestling, kunstperformance og latterkursus!
Ikke mindst er der også en stor fælles middag
om aftenen med musik, hvor pop up-restauranten Lunden serverer lækre sager.

Forældrerådgivning
Har dit barn begået kriminalitet, eller er du
bekymret for, at der er risiko for det? Foreningen
Streetmanager står klar med rådgivning, som
er gratis og anonym. Du kan både få juridisk og
praktisk hjælp, men du kan også få en fri snak
med Streetmanagers rådgiver om frustrationer,
tanker og følelser. Få rådgivning ved at sende en
mail til foraeldre@streetmanager.dk, eller ring på
2392 4040.
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Faste aktiviteter
Pusterummet

Hver mandag klokken 12.30-15.00 kan du
dukke op i Pusterummet i nr. 47A. Her får du
billigt smørrebrød, hygge, en tår kaffe og en snak
om alt fra hækleopskrifter til rigets tilstand.
Pusterummet arrangerer også udflugter, som alle
er velkomne til at deltage i – det koster cirka 100
kr. til entré eller lignende.

Familiesjov

Den sidste tirsdag hver måned klokken 16.3019.00 er der familiesjov med hygge, aktiviteter
og fællesspisning i Beboerhuset i nr. 41B.

Lektiecafé

Hver mandag klokken 16-18.00 er der hjælp at
hente til lektierne hos Ungdommens Røde Kors
på Den Bemandede Legeplads.

Byt børnetøj

Hver torsdag klokken 16-17.30 kan du i kælderen i nr. 37 tage forbi Lundtoftegades helt egen
børnetøjsbyttebiks. Her kan du aflevere det tøj,
som børnene måske er vokset ud af – og komme
hjem med noget, som andre ikke kunne bruge.
Huda fra NørrebroByggerne står klar med en
hjælpende hånd, og så er det altid hyggeligt at
være i Børnetøjsbyttebiksen for både store og
små!
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Ud i det blå

I juli gik turen til Operaen med foreningen Pusterummet.
Her fortalte en dygtig guide om operahuset, der ligger på Holmen, og som hører
undet Det kongelige teater. Efterfølgende gik turen til Kultorvet for at spise og drikke
kaffe, og et lille besøg på værtshuset Det rene glas blev det da også til lidt senere.

Bankoklubben var på en dejlig tur til Bakken i juli måned.
Den første tid blev brugt på London Bussen med lidt vådt til ganen. Dernæst til
Restaurant Valentino med det helt store kolde bord og snaps til efterfulgt af kaffe og
æblekage. En stor tak fra deltagerne til Pia og Kell Thorvil for den flotte tur!
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Tag på Sight-Seeing med

Videokunstværket vises på de syv gavlskærme i Lundtoftegade
torsdag-søndag kl. 9-19.00 indtil den 8. september
Sight-Seeing er skabt af Selini
Halvadaki og er det nyeste videokunstværk, som Lundtoftegades
kunstprojekt og udstillingsplatform Til Vægs udstiller. Spørgsmålet om, hvem der har retten til at
definere virkeligheden, og hvilke
minoriteter der holdes ude, stilles
til skue i Sight-Seeing. Et yderst
aktuelt emne, da den demokratisk
vedtagne Ghettopakke truer de
demokratiske rettigheder i Lundtoftegade.
Den europæiske fortælling
Det tekstbaserede videoværk går i
dialog med nyklassicistisk københavns arkitektur og minder om
den dominerende antikreceptoriske måde at forstå det europæiske
ophav på. Fortællingerne er dybt
indlejret i de repræsentationer, vi
møder i kunsthistorien,

på museer, i arkitekturen og arkæologien – altså hele det historiske
fundament og den monumentale
erfaring, vi forstår kollektivet på.
Hvad skal rives ned?
På billedsiden viser videoværket
hovedsageligt overflader, strukturer og detaljer af arkitektur. På
den måde går værket i dialog med
Lundtoftegades mure. Beskueren
får måske mulighed for at reflektere over, hvilken arkitektur de er
omgivet af: Hvad er bevaringsværdigt, og hvad skal rives ned?
Vores kollektive selvopfattelse
I videokunstværket følger vi en
gruppe turister på deres rejse
til Athen, hvor de besøger flere
velkendte seværdigheder. Under
deres besøg bliver de på skift i
tvivl om, hvad de egentlig opleNr. 1 – august 2019

ver, og hvordan de kan interagere
med det, de ser. Hvordan har de
lært at opleve? Kan de se på andre
måder? Sight-Seeing reflekterer
over, hvordan vi (europæere)
forholder os til og skaber os selv i
fortællingen om vores kulturarv.
Om hvordan vi historisk har konstrueret antikken, og hvad denne
konstruktion har betydet for vores
kollektive selvopfattelse.
Om Halvadaki
Selini Halvadaki (1985) har en
researchbaseret tilgang til sin
kunst, som primært består af tekst
og video. I sin praksis undersøger
hun de mekanismer, der skaber
vores politiske og sociale virkeligheder i et personligt og kollektivt
perspektiv. Hun er uddannet fra
Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 2014.

Kalender

Foto: Veras Market

August
Torsdag 15.

Lørdag 17.

• Urban 13 åbningsfest
• Loppemarked langs Assistens Kirkegård
• VM i Panna (streetfodbold) 2019

Søndag 18.

• Veras Market Karaoke edition
• Bøn & Brunch i Brorsons kirke
• Blågårdsgade loppemarked
• Digterruten på Assistens Kirkegård

Mandag 19.

• Rulleskøjtehold på Nørrebroparkens legeplads

Onsdag 21.

• Politisk folkekøkken
– hvordan bliver du en bæredygtig forbruger?
• Fra hestens egen mund #3
– sangskriverklub på Tjili Pop
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Lørdag 24.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård
• Jægersborggade mixer

Søndag 25.

• Veras Market The Guys Edition

Onsdag 28.

• Jungletrommer og dans for alle
• Pop op Teater & Folkekøkken i Nørrebroparken

Torsdag 29.

• Pop op Teater & Folkekøkken i Nørrebroparken

Fredag 30.

• Pop op Teater & Folkekøkken i Nørrebroparken
• Fredagsrundstykker i Stefanskirken
– Nørrebros indvandringshistorie

Lørdag 31.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård

Læs mere om de enkelte begivenheder på
www.mitnorrebro.dk

Foto: Urban 13

Mit Nørrebro er et uafhængigt journalistisk medie
dedikeret til bydelens borgere, brugere og besøgende.
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Bliv en del af
Lundtoftegades håndarbejdsklub
I Flittige hænder syr, strikker og
hækler vi sammen og giver hinanden
gode råd undervejs. Vi mødes hver
mandag kl. 19-22 i parterregangen i
Blok E, lokale EP4. Medlemskab er
10 kr. og gratis den første måned.

Efterlysning!

Lunden søger

Er du kontaktp
erson
for en af Lundto
ftegades
foreninger elle
r aktiviteter?

Til Lundtoftegades sensommerfest
den 13. september slår pop opresturanten Lunden dørene op, og
der er brug for dig som frivillig!

Kontakt Lundp
ostens redaktio
n!
Vi hører meget
gerne fra dig an
g.
møder, general
forsamlinger, u
dflugter, gode histori
er og meget an
det
– så det kan bli
ve bragt i Lund
posten.

Du kan lave alt fra bordopdækning
og køkkenarbejde til menuplanlægning og indkøb. Kontakt Søren-Emil
på semil-schutt@gmail.com.
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næste nu
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Børnetøjsbyttebiksen søger frivillige,
der har lyst til at give en hånd med at
sortere og rydde op i tøj og legetøj.
Det behøver ikke være mere end en
times tid om måneden!
Skriv en mail til Huda fra NørrebroByggerne på hudal@kab-bolig.dk.

Følg med på facebook
Lundtoftegade, København N

På denne side kan du løbende holde dig
opdateret på, hvad der sker af stort og småt i og
omkring Lundtoftegade. Her har vi nemlig masser af
spændende aktiviteter, kunst, kultur, debat- og
filmaftener og meget mere.

AKB København, Lundtoftegade

Gruppen er en åben, men mere privat gruppe
primært for beboere i Lundtoftegade. Her kan du
dele information, du mener, er relevant for
dine naboer, og følge med i, hvad de vil dele med dig.

Til Vægs – Lundtoftegade

Er du interesseret i kunst?
Så bør du synes godt om Til Vægs’ side, der er et
kunstprojekt og en udstillingsplatform i Lundtoftegade.
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Nyt fra administrationen
Saniva står nu for vaskeridriften
Fra den 1. august er den daglige drift af vaskerierne overdraget til virksomheden Saniva. Der er ingen ændringer i pris- eller serviceniveau. Driftsudvalget, der består af beboere, vil dog løbende følge op på, hvordan
samarbejdet forløber. Hver tredje måned mødes udvalget med Saniva og sikrer, at beboernes behov for vask
og tørring sker på tilfredsstillende vis.

Hurtigere og billigere internet
Vi har indgået en ny aftale med vores internet-leverandør Fibia, som fra den 1. august har medført
bedre vilkår for beboerne. Det betyder lavere priser
og hurtigere internetforbindelse:
Internet:

Telefoni:

Waoo Fiber light 10/10 mbit: 99 kr.

Forbrug: nettopris 19 kr. + forbrug

Waoo Fiber Basic 100/100 mbit: 130 kr.

Fri fastnet: Listepris 99 kr. - rabat 30 kr.
= nettopris 69 kr.

Waoo Fiber Extra: 300/300 mbit: 189 kr.
Waoo Fiber Full 500/500 mbit: 279 kr.

Kontakt
Ejendomskontoret
Lundtoftegade 21A
Åbningstider: Man.-fre. kl.. 8.30-10.00
Telefon: 3581 8173
Telefontid: Man.-fre. kl. 10-12.00,
samt tors. 16-18.00
Mail: ek-lundtofte@kab-bolig.dk
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praktisk information

Servicenumre

Ejendomskontoret: 3581 8173
Akut-telefon til vagtselskab (uden for ejendomskontorets åbningstider): 3325 4512
Områdesekretariatet: 3587 4500

Bore- og banketider
Man-fre: 8-19.00
Lørdag: 9-15.00
Søn- og helligdage: 10-14

Affald
Affaldsskakten:
Affaldet skal være indpakket. Affaldsposer skal lukkes. Skaten må kun bruges til
husholdningsaffald, kattegrus mm.
Aviscontainer:
Aviser, ugeblade og papir skal smides i kommunens opsatte papircontainere ved
højhusene.
Flaskecontainer: Flasker skal afleveres i flaskecontainerne der står i Lundtoftegade.
Sorteringscontainer: De opstillede sorteringscontainer er mærket med:
Hård plast, Metal, Elektronik samt Pap & papir.
Storskrald: For enden af højhusene ud mod Lundtoftegade er området for storskrald, hvor større
affald skal anbringes. Det er ikke hensigtsmæssigt at henstille affald og andre effekter på trapper eller
andre arealer, der bruges til færdsel af beboerne.
Farligt affald:
Maskinstationen ved Fakta.
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