Bo

to !
t
e
h
g
g
ø
s
n
e
e
b
e
på
kk
Vi er i are D ybvad
Ka
r
e
t
s
i
ligmin

Lundposten
dit mit vores talerør
Nr. 2 – september 2019

Indhold
Et godt møde med ministeren
Din afdelingsbestyrelse
Tag til afdelingsmøde
Frivilligturen 2019
En lydhør minister på besøg
Sensommerfest
Det sker
Faste aktiviteter
Ud i det blå
Mit Nørrebros kalender
Opslagstavlen
Følg med på Facebook
Nyt fra administrationen
Praktiske informationer

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 699 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 til alle
beboere den første uge i måneden
– 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

Nr. 2 –september 2019

Et godt møde med ministeren
I begyndelsen af september besøgte boligminister Kaare Dybvad
os her i Lundtoftegade. Det gav os
anledning til at slå fast:

at vi ryger af ghettolisten – højst
sandsynligt for altid. Måske har du
hørt om UrbaniaCPH på et af de
tidligere info-møder, vi har holdt.

Vi er ikke en ghetto!

Men der er kommet grus i maskineriet, og det var øverste punkt på
dagsordenen for mødet med
boligminister Kaare Dybvad.
Loven om den såkaldte tillægskøbesum gør, at det bliver for
dyrt at bygge UrbaniaCPH, så
bofællesskabet ikke kan realiseres.
Tillægskøbesummen er en ekstra
sum, der skal betales af dem, der
vil bygge mere på egen grund,
og som opkræves af København
Kommune. Kommunen er den
eneste i hele landet, der kræver
sådan en sum. Vi fortalte boligministeren, at loven spænder ben
for at bygge almene boliger i en by,
der i den grad har brug for det, og
helt konkret spænder det ben for,
at UrbaniaCPH kan blive vores
naboer i fremtiden. Boligminister
Kaare Dybvad var imødekoemmende, og han vil foreslå Folketinget, at loven afskaffes for byggeri
af almene boliger. Jeg håber, at et
flertal af Folketinget kan se fornuften i at afskaffe loven og bakke op
om forslaget.

Til gengæld er vi et boligområde
med en masse ambitiøse planer
for både den sociale og fysiske
udvikling af Lundtoftegade. Det
er planer, der i høj grad kan føres
tilbage til de workshops, vi i
afdelingsbestyrelsen har afholdt
sammen med jer beboere hen over
sidste vinter. Og det er planer, der
selvfølgelig stemmer overens med
vores overordnede visioner for
Lundtoftegade.
Planerne for fremtiden og et tilbageblik på året, der er gået, kan I
læse meget mere om i min beretning, der rammer jeres postkasser
den 10. september sammen med
dagsordenen for afdelingsmødet.
Afdelingsmødet finder sted den
17. september, hvor vi bl.a. skal
forholde os til, om vi vil revidere
vores visioner. Der er også andre
spændende forslag på programmet, så jeg håber selvfølgelig, at
du har lyst til at komme og gøre
din indflydelse gældende i vores
beboerdemokrati.
UrbaniaCPH: Lov spænder ben
Vi har siden 2017 i samarbejde
med AKB København og KAB
arbejdet sammen med
UrbaniaCPH om etableringen af
et nyt bofællesskab på Fakta-grunden. Vi i afdelingsbestyrelsen er
alle enige om, at bofællesskabet vil
være nye gode naboer, og byggeriet af bofællesskabet betyder også,

Det er glædeligt, og vi lover der
kommer flere møder med UrbaniaCPH, hvor alle beboere er
velkomne, så snart tingene skrider
fremad igen. Vi vil fremover være
mere opmærksomme på, at I beboere og vi som bestyrelse bliver
inddraget i processen.
Den sociale helhedsplan
Under ministerens besøg fik vi
sammen med NørreBrobyggerne
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også anledning til at lufte vores
drømme om, hvordan den næste
boligsociale helhedsplan skal se
ud. Vi synes, der skal være større
frihed til at tage fat i de behov, vi
har lokalt, og at helhedsplanen
skal give plads til en langt større
inddragelse af os beboere – det er
også afdelingsbestyrelsens ambition. Vi håber meget at kunne lande
en god ordning, der udfylder
nogle af de huller, der er i den nuværende boligsociale helhedsplan.
Vi kalder det for et laboratorium,
hvor nye samtalerum, fællesskab
og aktivisme skal blomstre, og
hvor vi samtidig kan få hjælp til de
ting, der er svære i dagligdagen.
Slutteligt inviterede vi ministeren
til at deltage i vores nye initiativ,
der hedder ”Lundtoftegades Dialogplatform for eksterne kompetence.” Det kan du læse meget
mere om i dagsordenen for og
under afdelingsmødet.
Og allervigtigst fik vi anledning
til at vise boligministeren, hvor
dejligt vi bor her i Lundtoftegade!
Vi ses til afdelingsmødet tirsdag d.
17. september kl. 19.00 i Beboerhuset.

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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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.
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Frivilligturen 2019
Hvert år bliver de mange frivillige i Lundtoftegade inviteret på en tur som et skulderklap for
det fantastiske stykke arbejde, de laver. I år fandt turen sted i slutningen af august, hvor de to
smukke skibe Lilla Dan og Halmø stævnede ud fra Amalienborg mod Trekroner med 50 af de
frivillige ombord. Kabyssen servede en omgang skipperlabskovs til frokost, og solen stod højt
på en skyfri himmel under hele turen – og de modige fik sig endda en dukkert i Øresund!
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En lydhør minister på besøg
En mandag formiddag i begyndelsen af september var
vores nye socialdemokratiske
boligminister Kaaare Dybvad
på besøg i Lundtoftegade. Her
gjorde formand for afdelingsbestyrelsen Søren-Emil Stenkjær
Schütt det klart, at Lundtoftegade på ingen måde er en ”ghetto”.
Boligministeren har selv tidligere meldt ud, at han ikke vil
bruge ordet om de almenbolige
områder, der står på den såkaldte ”Ghettoliste”. Men det ændrer ikke ved, at Lundtoftegade
stadig bliver behandlet som en
ghetto: Hvis man er på listen
i fire år, bliver man en ”hård
gheto”, hvilket kan betyde, at 60
procent af de almene boliger
skal nedlægges.
Kaare Dybvad fik derfor en
gåtur rundt i området og blev

præsenteret for nogle af de
mange visioner og drømme, der
blomstrer i Lundtoftegade. En
af dem er byggeriet af UrbaniaCPH – et bofællesskab, der er
planlagt til at blive bygget på
Fakta-grunden. Hvis UrbaniaCPH bliver bygget, vil det med
stor sandsynlighed betyde, at
Lundtoftegade ikke vil være på
Ghettolisten fremover. Men en
bestemt lov spænder for byggeriet, nemlig tillægskøbesummen. Den gør, at en ekstra sum
penge skal betales til Københavns Kommune, når man vil
bygge nyt på egen grund. Der
betyder, at opførelsen af UrbaniaCPH bliver for dyr. Boligministeren gav udtryk for, at UrbaniaCPHer et fantastisk projekt,
og han vil derfor arbejde for, at
almene boligområder undtages
for reglen.
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SENSOMMERFEST
Tiden begynder så småt at nærme sig den 14.
september og dagen for vores store sommerfest!

PROGRAM:

11:30 - 13:30 Langbordsfrokost v. LOLA

13:30 - 14:30 Cirkusforestilling med Cirkus PANIK
14:00 - 17:00 Boderne er åbne!
14:00 - 15:00 Wrestling Workshop
14:30 - 15:00 Altan koncert med 4 På Stribe
15:00 - 16:00 Wrestling Show
16:00 - 17:00 Latterkursus
16:30 - 17:30 Fernisering med TIL VÆGS
17:00 - 17:30 Koncert med lokale drenge
17:00 - 19:00 Goldendays Festival WALK (tilmelding)
17:30 - 17:50 TIL VÆGS performance ved Lilibeth Cuenca Rasmussen
18:00 - Fest og fællesspisning i beboerhuset for alle med billet
19:00 - 22:00 Fest og koncert hos URBAN13

HUSK BILLET TIL LANGBORDSFROKOST!
De bedste hilsner
Festudvalget, Afdelingsbestyrelsen,
Nørrebrobyggerne og Restaurant LOLA
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Det sker
Guide til fritiden
Har du nogensinde hørt om FritidsGuiderne
KBH? Ellers er det på tide! De kan nemlig give
dig en hjælpende hånd med at finde den rette
fritidsaktivitet til dit barn: De frivillige fritidsguider kan bl.a.: fortælle, hvad man kan gå til
i sin fritid, undersøge hvad det koster og følge
med til fritidsaktiviteten de første par gange.
Hvis du er interesseret, tag fat i NørreBrobygger
Simon på telefon 3045 7798.

Kirke-yoga

Hver onsdag kl. 8.30-9.30 og på udvalgte torsdage kl. 16.30-17.30 er der gratis yoga i Brorsons
Kirke. Her kan du forene det kropslige med det
sprituelle og give slip på hverdagens tumult for
en stund under de høje hvælvinger. Det kræver
ingen forudsætninger at deltage, og kirken har
al udstyret. Du skal blot iføre dig løst, behageligt
tøj og dukke op i god tid i Brorsons Kirke på
Rantzausgade 49, 2200 København N.

Foto: Rune Hansen

Spring for livet

Kalder alle, der er fyldt 60 år! Den 12. september kl. 9.30-14.30 kan du helt gratis deltage i
idrætsdagen Spring for Livet i Nørrebrohallen.
Her får du en hyggelig og aktiv dag sammen
med andre seniorer, og der er gratis morgenmad
og frokost. Der vil være mere end 25 forskellige
aktiviteter i løbet af dagen, som du kan prøve og
høre om – i år er temaet udeliv. Det kræver ikke
tilmelding, du skal blot dukke op.
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Det sker

til sensommerfesten d. 14/9

Stor fællesfrokost
Med en gruppe frivillige beboere og Restaurant
Lola i baghånden er Restaurant Lunden skabt til
årets sensommerfest. Her kan du spise en lækker
frokost ved hyggelige langborde på den overdækkede parkeringsplads kl. 11.30-13.30. Som beboer
kan du spise med for 30 kr. som voksen og 10 kr.
som barn. Gæster udefra koster 100 kr. Køb din
billet hos Søren-Emil i nr. 57, 9. th. eller Lotte i nr.
67, 1. tv.

Golden Days-walk
Til sensommerfesten kommer Copenhagen
Championship Wrestling forbi og sætter gang i
den helt store wrestling-fest. Kl. 14 kan du finde ud
af, om der gemmer sig en vaskeægte wrestler i dig
og komme med bag wrestling-ringen til en times
træning med erfarne instruktører – det er for både
store og små. Kl. 15-16 er det de mest erfarne, der
indtager ringen, hvor du kan opleve professionel
wrestling som i de gode gamle 80ere og 90ere!

Oplev Dragedukke
Den anerkendte performancekunstner Lilibeth
Cuenca Rasmussen fremfører performancen
Dragedukke kl. 17.30 - 17.50. En ”dragedukke”
er et glemt ord, som Lillibeth fandt i et vers af
Grundtvig, og det betyder at være en, der føler sig
splittet mellem sin nationale identet: Om at være
mere det ene end det andet. Oplev det fantastiske
kunstværk ved amfiteatret bag ved Netto mellem
Lundtoftegade og Ågade under sensommerfesten.
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Det sker
Made By Girls

Tag til info-møde hos Rapolitics onsdag d. 25. september kl. 17-18.30, og hør mere om deres Made By
Girls-workshop, hvor du sammen med dine veninder
over fire dage kan få hjælp til at producere og indspille jeres egen sang/rap i et professionelt studie. Det er
d. 14.-17. oktober og med undervisere som Iris Poparic, Tina Mweni, Filuka, KCL og Lucy Love. Duk op
til info-mødet på adressen Emblasgade 175, 2100
København Ø, og/eller tilmeld dig workshoppen
ved at skrive til maria@rapolitics.org.

Vi passer børn

NørreBrobyggerne har i øjeblikker projektet Vi
passer børn i samarbejde med FRAK, som er 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.

Søg statsborgerskab
Hvis du gerne vil søge om at blive dansk statsborger, få opholdstilladelse eller lignende, kan du
nu få hjælp til det hos foreningen Streetmanager.
Hos dem kan beboere i Lundtoftegade høre,
hvad mulighederne er og få individuel vejledning til at søge. Kontakt streetmanager, hvis du
er interesseret, og spørg efter streetmanager Seth
på telefon 6173 6060 eller mail streetmanager@
streetmanager.dk.
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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

Kunstforeningen Til vægs var i august sammen med 80 beboere på tur til
Copenhagen Contemporary – Københavns internationale kunstcenter
på Refshaleøen. Det var spændende at opleve nye og anderledes
rammer om kunsten – vi havde en fest! Tak til Solibus for turen.

I august var 18 beboere sammen med Lokale og Anlægsfonden
med bus rundt i København for at finde inspiration til det nye gårdrum, der skal
anlægges ved Blok G. Gyngerne ved Guldbergsgade vakte bl.a. stor begejstring,
og dagen sluttede i højt humør og forventningsfuldhed!
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Kalender

Bøn & Brunch i Brorsons Kirke

September
Tirsdag 10.

• Madklubben i Send flere krydderier
• Urban 13: Fællesspisning under byen

Lørdag 14.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård
• Nowhereland kunstfestival for børn 2019
• Sensommerfest i Lundtoftegade

Søndag 15.

• Bøn & Brunch i Brorsons Kirke
• Kærlighedsrute på Assistens Kirkegård
• Nowhereland kunstfestival for børn 2019
• Veras Market undet Buen
• Bilfri søndag 2019
• Blågårdsgade loppemarked

Mandag 16.

• En fandens mand på Teater Grob

Tirsdag 17.

• Sansecirkus for børn med Rasmus Bredahl
• Madklubben i Send flere krydderier
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Lørdag 21.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård

Søndag 22.

• Digterruten på Assistens Kirkegård
• Blågårdsgade loppemarked
• Veras market under Buen

Mandag 23.

• Rulleskøjtehold på Nørrebroparkens legeplads

Tirsdag 24.

• Madklubben i Send flere krydderier

Fredag 27.

• Fredagsrundstykker i Stefanskirken
– ”Grønthandleren fra Nørrebro”
• Premiere på ”Amerika” på Nørrebro Teater

Lørdag 28.

• Loppemarked langs Assistens Kirkegård
• ”En pinlig affære” på Nørrebro Teater

Søndag 29.

• Blågårdsgade loppemarked
• Den fortællende have i Assistens Kirkegård
• Veras Market under Buen

Mandag 30.

• Rulleskøjtehold på Nørrebroparkens legeplads

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

Blågårdsgade loppemarked
Blågårdsgade loppemarked
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Så har vi brug for dig!

AKB Lundtoftegade er på ghettolisten. Vi kan komme af listen, hvis
blot 16 beboere med udenlandsk
uddannelse kan få anerkendt deres
uddannelse i Danmark.
Kontakt Mia fra NørreBrobyggerne
på mail mihf@kab-bolig.dk
eller telefon 4019 9976.

Efterlysning!

Hilsen fra Helle

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

Stort tillykke til min søster Pia
Thorvil på din store dag den 5.
september, hvor du fylder år.
Tak til Pensionistklubben for en
dejlig dag på bakken, og tak til
bestyrelsen for det store arbejde, I
laver. Også en tak til dem, der har
fået Lundposten op og stå igen. Vi
glæder os til at læse det fremover.
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ostens redaktio
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gerne fra dig an
g.
møder, general
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posten.
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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
Få en indboforsikring – inden uheldet rammer
Hvis du har brug for hjælp til at få lavet en indboforsikring, så kom forbi den åbne rådgivning på
Ejendomskontoret i nr. 21A hver onsdag mellem kl. 10-12. Du kan også ringe til den sociale vicevært Mia på
tlf. 4019 9976.

Brug Mig og min bolig-app’en
Drypper din vandhane eller skal filtret i din emhætte skiftes?
Med app’en Mig og min bolig kan du sende en opgave til ejendomskontoret, lige når det passer dig på alle tidspunker på døgnet.
Sådan gør du:
1) Hent app’en i App store eller i Google Play.
2) Du skal logge ind med det brugernavn og den aktiveringskode, som
du tidligere har modtaget med posten. Du kan også genfinde det på
KAB’s hjemmeside under selvbetjening eller kontakte KAB.
3) I app’en kan du oprette en opgave, skrive en besked, finde kontaktoplysninger og dokumenter tilknyttet dit lejemål, såsom lejekontrakt,
regler og vedtægter. Når du opretter en opgave, har du mulighed for at
medsende et billede, du har taget med din telefon.
Du har selvfølgelig stadig mulighed for at sende opgaver til ejendomskontoret via telefon/mail eller ved personligt fremmøde i åbningstiden.

Kontakt
Ejendomskontoret
Lundtoftegade 21A
Åbningstider: Man.-fre. kl. 10-12.00,
samt tors. 16-18.00
Telefon: 3581 8173
Telefontid: Man.-fre. kl.. 8.30-10.00
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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