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DIT, MIT, VORES TALERØR
Juni 2022

I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du
følge med i livet i og omkring de høje bygninger
på Lundtoftegade, Nørrebro – her bor 1461
beboere fordelt på 699 lejemål.
Beboerbladet husstandsomdeles normalt til alle
beboere hver måned – undtagen i januar og
august.
Lundposten udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.
Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Så tøv ikke med at kontakte redaktør
Adam Veng inden den 25. i måneden for at få
dit bidrag med i næste nummer.

Bliv med i Til Vægs - Lundtoftegades kunstforening
Vi ved, at der bor mange unge kunstnere,
kunststuderende og andre fagligheder, der vil og ved
noget om kunst og byudvikling i Lundtoftegade. Jer
vil vi meget gerne i snak med.
Lundtoftegades helt eget udstillingssted Til Vægs
har fået vokseværk og vi er ved at udvikle en flerårig
strategi og ambitiøs plan for fremtiden.
Det vil vi gerne fortælle om. Så hvis du har en praksis
omkring kunst, så hører vi meget gerne fra dig.
Skriv til os på tilvaegslundtoftegade@gmail.com

Forsidefoto: Mads Due Hansen
Udgivelse | Lundposten, juni 2022
Kontakt | lundposten@gmail.com/tlf 2337 7211
Tryk| Regnbue Tryk

Et nyt navn til "Huset21" er på vej
Snart offentliggører styregruppen for huset et nyt
navn. Tak til alle beboernes forslag - vi offentliggører
en vinder på Facebook i forbindelse med
offentliggørelsen.

Kom du ikke på afdelingsmødet læs mere i Lundposten
På afdelingsmødet blev der truffet vigtige beslutninger
om fremtidige projekter i Lundtoftegade. Nye
arbejdsgrupper blev dannet, og beboere kunne lade
sine stemmer høre. Det er nu blevet til en række
arbejdsgrupper, som I kan høre mere om på side 4.
Et endeligt, formelt godkendt referat fra
afdelingsmødet vil blive omdelt i løbet af juni måned.
Indtil da kan I læse Lundpostens korte rapportage på
side

Gang i den i Lundtoftegade!
Kære naboer
Jeg hedder Mads, sidder i afdelingsbestyrelsen og har fået lov at skrive denne leder.
Jeg vil gerne komme omkring et par af
de fællesskaber, som man har kunne løbe
ind i i Lundtoftegade den seneste tid.
Først lidt om Afdelingsmødet den 17. maj
og dernæst lidt om åbent hus-arrangementet den 18. maj i vores nye hus i nr. 21-23.
Afdelingsmødet: Et fortidslevn med
potentiale?
Tirsdag den 17. maj havde vi afdelingsmøde i AKB Lundtoftegade. Det foregik i beboerhuset, og knap 40 husstande mødte op. Tusind tak til alle, der var
med. Jeres engagement betyder meget.
Siden mødet har jeg dog tænkt en del
over, hvordan vi kan udvikle Afdelingsmødet, så det bliver mere inkluderende
- og rarere at deltage i. For det er vigtigt
for mig og resten af bestyrelsen, at folk
føler sig velkomne og godt klædt på til at
deltage i sådan et møde. For Afdelingsmødet har stor magt. Her godkendes/
forkastes vores budget (over 50 mio. kroner om året). Her vælges bestyrelsesmedlemmer. Og her tages vigtigste beslutninger om vores alle sammens boligområde.
Inklusion, demokrati og god mødekultur er et fokus, som vi i Afdelingsbestyrelsen vil beskæftige os med frem mod
næste Afdelingsmøde i september. Har
du idéer til, hvordan vi skaber et endnu
bedre afdelingsmøde, så skriv til vores
bestyrelsesmail: akb.lundtoftegade.ab@
gmail.com.

Derudover vil jeg lige slå endnu et slag for
Aktivistmødet. Vi holder endnu et Aktivistmøde i slutningen af juni. Her vil vi lægge op til, at rigtig mange af de diskussioner,
vi havde på Afdelingsmødet, kan få mere
ilt og forhåbentlig føre til forandringer.
Så kom og vær med den 28. juni kl. 18 i
Beboerhuset - læs mere på en af de efterfølgende sider.
Åbent Hus i nr. 21-23: Tak!
Dagen efter Afdelingsmødet var der åbent
hus i nr. 21-23. Dette hus har vi skrevet meget om i Lundposten. Det blev til, da kommunen opsagde sin lejekontrakt, og bestyrelsen pludselig fik til opgave at finde en
ny anvendelse til huset - og samtidig hente
så mange huslejekroner ind som muligt.
Så småt er det projekt realiseret, og den
18. maj kunne man møde de nuværende beboere. Se nogle fede billeder fra
arrangementet i denne Lundposten.
I afdelingsbestyrelsen var vi rigtig glade for
at så mange af jer, vores naboer, var med.
Det var fantastisk at opleve, hvordan et
halvtomt og forfaldent hus for et år siden, i
dag er fyldt med liv og sociale muligheder
- for virksomhederne og deres netværk,
men også for os beboere i Lundtoftegade.
Jeg glæder mig til flere arrangementer dernede - og jeg ved, at der er planer om alt
muligt godt, som vi løfter sløret for snart.
Nyd foråret!
Mads,
Afdelingsbestyrelsen

Aktivistmøde #2, d. 28. juni
Aktivistmødet er en ny organiseringsform i Lundtoftegade - ja, endda i hele den almene sektor,
hvad vi ved af!
Det er et forsøg på at invitere til endnu mere engagement, deltagelse og fællesskab i vores nabolag
og community. Os i bestyrelsen sætter rammerne og sørger for aftensmad. Og så samarbejder vi
alle om lige præcis dét, der giver mening for os hver især.
Sidste møde handlede temaet om Lundtoftegades foreningsliv. Denne gang inviterer vi til
Aktivistmøde under overskriften

Tema: Tag magten i Lundtoftegade!

Vi har længe ønsket at igangsætte de initiativer, som mange af jer tilsluttede sig på en række
fællesmøder før corona. Efter seneste afdelingsmøde blev der desuden vist interesse for flere
arbejdsgrupper, ligesom debatten om Lundtoftegade var livlig.
Vi ønsker at føre denne debat ind i Aktivistmødet, ligesom vi ønsker at bruge Aktivistmøderne
til at danne ramme om engagement i de arbejdsgrupper, som vi alle har lyst til at deltage i. For i
bestyrelsen ønsker vi at understøtte, at beboerdemokratiet er og bør være noget, som lever hver dag
- og ikke bare på afdelingsmøder to gange om året.

Program
Programmet på mødet den 28. juni vil være todelt og se cirka således ud:
Kl. 18-19: Gratis fællesspisning (vi sørger for vegetariske og veganske alternativer) og hygge
Kl. 19-21: Hæng ud og engager dig i en af de følgende arbejdsgrupper:
Arbejdsgruppe 1 // Elladestandere i Lundtoftegade
Arbejdsgruppe 2 // Billigere og bedre internet i Lundtoftegade
Arbejdsgruppe 3 // Lundtoftegades grønne områder
Arbejdsgruppe 4 // Lundposten
Arbejdsgruppe 5 // Spørg bestyrelsen

Mere om arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppe 1 // Elladestandere i Lundtoftegade?
Gruppens opgave:
Vi har fået 250.000 kr. til at etablere elladestandere i Lundtoftegade med fortrinsret for beboere
(og nedsat el-pris). Hvor skal det være? Hvilket firma skal vi vælge? Er elladestandere overhovedet
relevante?
Bestyrelsesmedlemmer vil give en status på, hvor projektet står.
Møderne i denne gruppe vil fortsætte på følgende Aktivistmøder, hvis opgaven kræver det (og
udenfor møderne, hvis deltagerne ønsker det).

Arbejdsgruppe 2 // Billigere og bedre internet i Lundtoftegade!
Gruppens opgave:
En overfladisk undersøgelse fra vores ejendomskontor viser sig, at det umiddelbart sagtens kan
lade sig gøre at sikre bedre og billigere internet i Lundtoftegade. Noget, som flere beboere har
efterspurgt i tidens løb. Hvilke behov har vi? Hvor billigt kan det blive?
Bestyrelsen arbejder på at få en lokal internetekspert til at være med og give inputs til, hvad der kan
lade sig gøre.
Møderne i denne gruppe vil fortsætte på følgende Aktivistmøder, hvis opgaven kræver det (og
uden for møderne, hvis deltagerne ønsker det).
Arbejdsgruppe 3 // Lundtoftegades grønne områder
Gruppens opgave:
(1) I Lundtoftegade findes en blokrådsstruktur, som desværre kun lever på meget lavt blus. Det
betyder, at de afsatte midler til at forskønne vores gårdrum kun i lav grad anvendes. Har du lyst til
at bidrage med inputs til, hvordan Lundtoftegades grønne områder skal se ud?
(2) På Afdelingsmødet den 17. maj diskuterede vi, om man kunne omorganisere vores
blokrådsstruktur, som lige nu har delvist ansvar for at udvikle vores gårdrum (sammen med
driften). Hvordan kan den struktur gentænkes, så vi får mere engagement i vores grønne områder,
og så de kan blive endnu grønnere?
Vi arbejder på at få en relevant medarbejder fra FRAK til at deltage og komme med gode idéer.
Møderne i denne gruppe vil fortsætte på følgende Aktivistmøder (og udenfor møderne, hvis
deltagerne ønsker det).
Arbejdsgruppe 4 // Lundposten
Gruppens opgave:
Hver måned udkommer beboerbladet, Lundposten, som skriver om små og store begivenheder og
fællesskaber i vores allesammens Lundtoftegade. Bladet kan dog gøres meget mere vedkommende
for os alle, hvis flere giver en hånd med i en uformel redaktionsgruppe. Man kan både hjælpe med
at skrive indlæg, lave grafisk opsætning eller måske endda være med til at starte en internetradio i
området? Kom og giv dine ideer til kende - det er ganske uforpligtende!
Vi bestræber os på, at denne “arbejdsgruppe” vil være fast inventar på Aktivistmødet.
Arbejdsgruppe 5 // Spørg bestyrelsen!
Gruppens opgave:
Bestyrelsen vil være tilstede på flere måder på Aktivistmødet. Vi vil deltage i arbejdsgrupperne,
men vi vil også have vores egen “arbejdsgruppe”, hvor vi stiller op til spørgsmål, idéudvikling,
ansøgningsskrivning, og hvad vi ellers finder på. Så har du en god idé, du ønsker at gøre til
virkelighed i Lundtoftegade, så tag den med og lad os udvikle sammen!
Bestyrelsesmedlemmerne vil deltage på skift.
Vi bestræber os på, at denne “arbejdsgruppe” vil være fast inventar på Aktivistmødet.

Lokale initiativer

Åben invitation til busarbejdsgruppe
I sidste måneds Lundposten skrev vi om den udendørs renovering
af bussen mellem blok A og B, som er i fuld gang og udføres
af Idrætsprojektet sammen med to unge fra Lundtoftegade.
Byggeriet ventes at stå færdigt i uge 29.
Bussen deler vandene i Lundtoftegade, og opslaget har medført en
beboerhenvendelser på både Facebook og på Lundpostens mail.
Her skriver en beboer blandt andet om "bagsiden af
Kongebussen": "Bagsiden er klods op af bevoksningen
til rondellen, har med egne øjne oplevet, salg af stoffer,
seksuelaktivitet, samlings sted/overnatning af hjemløse og end ud
i en losseplads! Der må være andre steder den kan stå", og sendt
følgende foto.
Bestyrelsen tager bekymringer som disse meget alvorligt, og er glade for henvendelser, som gør os
opmærksomme på det. Ønsker man som beboer at møde bestyrelsen og tale om mulige løsninger,
så kom til aktivistmødet d. 28. juni - og tag gerne vennerne med, hvis de også har holdninger til
bussen. Husk at det almene beboerdemokrati løser problemer på frivillig basis. Dit engagement er
vejen til holdbare løsninger i Lundtoftegade!

Børn og unge søges til kunstprojekt
Fra slutningen af april måned har de to kunstnere Jan og Peter arbejdet med at inddrage lokale
børn i deres kunstprojekt i containeren ved Marius mellem Blok A og B.
De arbejder med at bygge skulpturer ud af de store renderings-plakater, der rundt omkring i byen
reklamerer for nybyggerier, og gør meget ud af, at børn skal møde deres kunstneriske praksis og
tage del i den på lige fod som kunstnerne selv. Kunsten handler om at gentænke byrum, at bruge
definerede materialer til at forestille sig og modellere det, man selv ønsker i sit område.
I foråret har kunstnerduoen arbejdet med børn og unge fra en lokal skole, men når de genoptager
deres arbejde i september, søger de børn og unge 10+ fra området. Skriv allerede nu en mail til
Jan på 122x244@vejarbejde.net, hvis du eller dine børn er interesseret i at høre mere.

Lokale initiativer

Kære alle beboere i Lundtoftegade!
Nu er vi i fuld gang med at planlægge en tur til : BONBONLAND Den 25. juni
2022.
Turen starter Kl. 09:00. Vi mødes ved Lundtoftegade 53.
Forventet hjemkomst: ca. Kl. 19 30
Egenbetaling (billetter + transport + frugt og juice til børn + vand til voksen)
Priser: Voksen 70 kr. & Barn 35kr.
Tilmelding og betaling skal ske i Beboerhuset 41B
d.09.06.22 mellem Kl.18 og 19.
Kontaktperson:

Mustapha

(jonasdanmark@yahoo.dk)

Vi glæder os til en hyggelig dag sammen med jer

Lokale initiativer
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2200 KØBENHAVN N
KONTAKT: LIVIA TLF.NR.: 40129495

Familiehøjskole for Nørrebroboere
Måske har flere af jer hørt, at der ikke i år er sommerhusferie.
I år har vi desværre kun mulighed for at tilbyde én ferie, som skal dække alle vores boligområder
på Nørrebro. Dels har vi færre penge. Dels er vi blevet en større helhedsplan
Vi kalder det Familiehøjskole og vi inviterer de 38 familier, som vi mener har det største behov. Vi
fokuserer på familier med børn i alderen 0-12 år og alle familierne skal efter sommerferien deltage
i forskellige forløb. Så det er mere end bare en ferie.
Tjek løbende på Facebook-siden "AKB København, Lundtoftegade", hvor jeg har lagt forskellige
muligheder for at søge ferietilbud. Den 30/5 lagde jeg fx Mødrehjælpens opslag
ud - her kan du selv søge økonomisk tilskud til dine børn i sommerferien.
Og husk at holde øje med KAB's ferieopslag.
Vi ønsker jeg alle sammen en skøn sommer.
Mange hilsener,
Dorte Korshøj, telefon 30457798

E

jendomskontoret huser
både Lundtoftegades
administration og
boligsociale helhedsplan,
Nørrebrobyggerne.

NYT FRA EJENDOMSKONTORET

Hvis du har henvendelser
omkring din bolig, som fx
ting der ikke virker eller
skader, er det på kontoret
du kan henvende dig på
enten telefon eller ved
fysisk fremmøde.

Ejendomskontoret midlertidigt lukket
Da vi pt. mangler personale på Ejendomskontoret så ser vi os nødsaget
til at lukke ned for personlig henvendelse. Der er kun Babette til at
varetage alle ejendomskontorets funktioner, og for at skåne hende for
at modtage samtlige personlige henvendelser, lukker vi midlertidigt for
personligt fremmøde på kontoret. Man kan stadig få fat på os på:

Kontoret kan kontaktes
enten på telefon eller ved
personligt fremmøde:

APP: https://www.kab-bolig.dk/app
Mail: LK-lundtofte@kab-bolig.dk
Telefon. Tlf. 35818173

Telefontid kl. 8.30 – 10.00
alle hverdage.
Personlige henvendelse
Man- tirsdag. Kl. 10 – 12
Onsdag lukket
Tors- fredag kl. 10 - 12
Har du som beboer
spørgsmål eller ønsker til
boligsociale arrangementer,
er du velkommen til at
skrive kontakte os.

Nye - og gamle - ansigter på ejendomskontoret
Driftledelsen arbejder på højtryk for finde den rette løsning på
medarbejdermanglen, og de første skridt er allerede taget.
Ali, som har arbjedet som gårdmand gennem mange år, er pga. fysiske
skavanker forhindret i at fortsætte sit hverv, men er nu ved at køres
ind i en kontorstilling, hvor han kan bruge sin praktiske erfaring og
kendskab i området til at tage imod beboerhenvendelser.
Servicemedarbejderen Johnny har sagt op, og afløses af en ny
medarbejder, Niki, der er uddannet VVS'er.
Få overblik over de stigende elpriser
Ved at downloade appen ANDEL ENERGI (Hed SEAS før) kan man
følge elpriser 24 timer frem. Så kan man se hvornår det bedst kan
betale sig at bruge vaskemaskine eller opvaskemaskine. Det kan
sagtens spare nogle kroner pr. kWh.
Man kan også sammenligne sit forbrug fra året før med samme
tidspunkt for i år, se faktura osv.
De bedste hilsener,
Rene, Ejendomsleder

S

iden maj 2021 har I TRÅD
MED VERDEN inviteret
beboere ind på værkstedet til
reparation af tøj og aktiviteter med
tekstil og bæredygtighed i fokus.

Vi har vores nye lokaler i
Lundtoftegade 23, 1. sal, dør 1.
Efterspørgslen på reparation har
været rigtig stor, og mange har
allerede fået lagt bukser op, kortet
ærmer og lappet huller m.m.
Vi fortsætter med at tage små
reparationsopgaver ind hver
onsdag eftermiddag, hvor
man også selv kan få hjælp til
at reparere sit tøj. Desuden er
der altid en særlig aktivitet på
programmet.
Se programmet for juni her →

BLOK-SALON
Program for juni
Hver onsdag 15-18
- Reparation af tøj – synlig lapning og broderi
Huller i trøjen, pletter på yndlingsblusen eller slidte lommer i
cowboybukserne.
Meget tøj bliver smidt ud, selv om det kan repareres eller forskønnes
med forskellige lappeteknikker eller broderi. Lapning af tøjet kan give
et smukt og unikt utryk og er godt på pengepungen og miljøet. Vi
kaster os ud i det sammen – så medbring dit tøj og få vejledning og
inspiration til, hvordan det kan lappes.
Hvis du har lyst til at hjælpe til med vores arbejde, søger vi frivillige,
som kan hjælpe med lapning og reperation af tøj. Vi søger også
praktikanter til vores værksted og ansætter folk i fleks- og småjobs.
Kontakt maro@itmv.dk
Resten af juni kommer vi desuden til at have fokus på at plante og
hækle, og man er som altid velkommen til at komme forbi og låne en
symaskine.

Tilmelding:
Du kan deltage, hvis du er beboer i Lundtoftegade. Børn er velkomne men
kun i følgeskab med voksne.
Det er gratis, og vi serverer altid kaffe, te og… måske en kage.
Kontakt: bloksalon@itmv.dk eller telefon 60877307
Du kan også finde os i Lundtoftegade 23. Spørg efter Martha eller Liv.

N

ørreBrobyggerne
er ansvarlige for
Lundtoftegades boligsociale
helhedsplan samt syv andre
områder på Nørrebro. De laver
arrangementer for beboere i
alle aldre - børn, unge og ældre.
Vi står også for en lang række
aktivitetssamarbejder med
kommunen og lokale foreninger.

Vi holder til på
Ejendomskontoret i nr. 21a,
og vores team består af:
Eline, boligsocial leder:
23303612
Mette, boligsocial medarbejder:
40200238
Rola, boligsocial medarbejder:
26892655
Dorthe, boligsocial vicevært:
30457798
Har du som beboer
spørgsmål eller ønsker til
boligsociale arrangementer,
er du velkommen til at skrive
kontakte os.

NØRREBROBYGGRNE

Økonomisk rådgivning på Ejendomskontoret 21a
Hveranden onsdag (lige ugenumre) 17-19:
SR-bistands og -økonomirådgivning giver gratis hjælp til privatøkonomien
(budgetlægning, gæld, vurdering af betalingsevne).
Husk at bestille tid hos social vicevært, Dorthe Korshøj på tlf. 30457798

Åben mødrecafé i Beboerhuset 41
Hver tirsdag kl. 10-13
For alle gravide og/eller med børn på 0-8 år.

Beho
v
for to
lk?
Kont
akt o
s, og
arran
vi
gerer
d
et
for d
ig.

Vi byder velkommen til socialt samvær, og gruppen starter med te, kaffe og
brød. Vi tager altid udgangspunkt i de spørgsmål og emner, som I kommer
med, og efter ønske inviterer vi gæster, som kommer og debatterer relevante
emner.
Du kan komme, når du har tid og lyst. Gruppen er kendetegnet ved stor
tolerance, åbenhed og tillid.
De bedste hilsener, Anita Sternest & Dorthe Korshøj (tlf. 30457798)

Lommepengejob for 13-14-årige
NørreBrobyggerne kører de næste 2,5 år et lommepengeprojekt for 100 unge
på Nørrebro. Projektet er støttetaf Trygfonden og går ud på at give unge
mennesker i alderen 13-15 år deres første erfaringer med et lønnet arbejde.
Alle unge gennemgår et undervisningsforløb hos Ungdomsskolen, hvor de
får grundlæggende viden om det at have et arbejde. F.eks. at man skal møde
til tiden og melde afbud, hvis man er forhindret i at møde op osv. Derudover
får de og deres forældre hjælp af os til at oprette Nemkonto, hvilket især kan
virke uoverkommeligt, hvis ikke man har dansk statsborgerskab.
Efter endt forløb bliver de unge ansat i forskellige virksomheder på
Nørrebro. Vi har bl.a. her i Lundtoftegade to ansat hos I tråd med Verden,
snart fire ansat på Kunsthal Copenhagen Contemporary, to ansatte hos
NørreBrobyggerne og vi får også en række ansat hos FRAK.
Kender du en 13 eller 14 årig der kunne være interesseret? Eller kender du
en virksomhed der gerne vil tage imod en lommepengeung?
Så skriv til Mette på mnl@kab-bolig.dk eller ring på 40 20 02 38.

Åbningsfest i HUSET
- en ny form for alment engagement?

O

nsdag den 17. maj var der uofficiel åbningsfest i Huset i nummer 21-23 i Lundtoftegade,
hvor de socialøkonomiske virksomheder, der på sigt overtager hele huset, havde
inviteret til åbent hus. Både beboere og nysgerrige fra andre steder i byen havde fundet vej til
Lundtoftegade, for at se sig om omkring, hilse på dine nye lejere og smage på øl, mad og kaffe,
FRAK, Fritidsakademiet, lejer størsteparten af lokalerne i huset, og deres daglige leder Lucas
viser rundt i kælderlokalerne. Her har de allerede indrettet et stort træværksted, eller "gørested"
som de kalder det, hvor der bygges møbler og plantekasser til deres projekter andre steder i
byen - og forhåbentligt også snart i Lundtoftegade. Alt træet doneres af virksomheder, som ikke
kan bruge det i deres industriproduktion, og arbejdet udføres med lokale unge fra Nørrebro,
og FRAK håber på sigt også at tiltrække Lundtoftegades unge til arbejdet, så de kan lære at
bruge værktøj og engagere sig i opbygningen af områdets fremtidige grønne områder. Hvert år
inddrager FRAK næsten 200 børn og unge i deres arbejde.
Der er store planer med kælderlokalerne, som skal huse FRAK's meget diverse aktiviteter. Små
lokaler skal bruges til opbevaring af arbejdstøj og andre til dyrkning af østershatte, og større
lokaler skal på sigt indrettes til et udstillingssted og en biograf med en filmklub for områdets
børn og unge. Kælderen, som har stået tomt hen i mange år, kommer altså til at gennemgå
store omdannelser i det kommende stykke tid! På stueetagen fortæller husets nyeste lejer,
kafferisteriet Ønsk, at det er nyt for dem at tænke socialøkonomisk med deres virksomhed,
men at de glæder sig til at samarbjede med og lære fra husets andre lejere, FRAK, syværkstedet
I Tråd med Verden, og LOKK, Landsorganisationen for Kriseramte Kvinder, hvis værdi som
virksomhed er at styrke samarbejdet og inklusionen af samfundets udsatte, som staten ikke
giver mange chancer.
Udenfor kafferisteriet er der liv i gårdhaven, hvor de cirka 50 fremmødte beboere og andre
besøgende drikker fadøl fra People Like Us, et Nørrebro-bryggeri stiftet og drevet af psykisk
udsatte, og kaffe fra Kaffekarma, en mobil kaffebar, hvor frivillige oplærer marginaliserede
borgere i at lave kaffe. Baristauddannelsen kan være et springbræt for unge, der ikke
nødvendigvis finder det muligt at slå til indenfor uddannelsessystemets rammer. Der serveres
også små anretninger fra Rødder, en restaurant i Nordvest med lokalt dyrkede råvarer.
Gæsterne møder også hinanden på kryds og tværs og snakker mulige samarbejder. En beboer
i start 30'erne møder en kvinde fra Lundtoftegades nyttehaver i husets baggård, og hører
om muligheden for selv at få plads til at dyrke grøntsager, og en beboer falder i snak med en
boligsocial medarbejder om at etablere et samarbejde om at få beboere til bedre at passe på sine
opgange.
Måske er det uformelle mødesteder som disse, der sætter gang i fremtidens beboerudvikling af
almene boligområder? Læs invitationen til aktivistmødet og månedens fællesskabsportræt af
afdelingsmødet på næste side for flere perspektiver.

I

Månedens fællesskab: Afdelingsmødet

Lundposten har vi de to sidste måneder hørt om to af områdets nye fællesskaber: Foreningen
Lunden, områdets nyeste og yngste forening af beboere og Aktivistmødet, en nytænkende
mødeform, hvor beboere kan møde og samarbejde med afdelingsbestyrelsen om nye tiltag. I
denne måned vender vi tilbage til en klasikker i de almene fællesskaber: Afdelingsmødet.
Hjertet i det almene beboerdemokrati, kunne man måske kalde det. Det er her områdets
beboere godkender regnskaber i foråret og vælger en ny afdelingsbestyrelse om efteråret.
Det er det forum, beboerbevægelsen i 1970'erne kæmpede for i almene boliger: et rum for
nærdemokratisk medbestemmelse i beboeres egne boligområder. Men hvad er et afdelingsmøde
i dag? Hvordan ser det ud, her 50 år efter beboeropstanden for et halvt århundrede siden? Her
en kort observation fra Lundtoftegades redaktion.
Et demokratisk rum for afstemning og kritik
Beboere fra 38 boliger gør sig klar til mødestart, skænker kaffe og henter øl og vand til sine
naboer ude i baren, hvor bestyrelsesmedlemmer på skift står klar til at betjene beboerne. Inden
de går ind i det store lokale i beboerhuset får de udleveret to stemmesedler per husstand.
Stemmesedlerne skal bruges til at stemme for eller imod både regnskabet og de indkomne
forslag fra bestyrelsen og beboerne. Alle fremmødte, foruden tre blanke stemmer, godkender
regnskabet. Derefter gennemgås bestyrelsens seks forslag til vedtægtsændringer og initiativer
og de indkomne forslag og spørgsmål fra to beboere. Nogle forslag vedtages, mens andre
må udskydes fordi de ikke er gennemarbejdede nok. Èt af forslagene om opsætning af elladestandere, ender med at forme en arbejdsgruppe med interesserede beboere, men ellers
bliver de fleste punkter ved den kritiske debat. Især en mindre gruppe af ældre kvindelige
beboere er meget aktive og stiller en række skeptiske forslag og spørgsmål: Hvem betaler for
kunst i Lundtoftegade? Hvorfor fjerner vi ikke bussen mellem blok A og B? Hvorfor kører der
kunst på skærmene for enden af blokkene, når det koster på elregningen? Spørgsmålene blev
besvaret med henvisning til regnskaber og fremtidige planer - og iøvrigt en opfordring til at
engagere sig i arbejdsgrupper.
Afdelingsmødet: et optimalt rum for engagement og demokrati?
Klokken 22:30, halvanden time efter det annoncerede sluttidspunkt, hæves mødet. I løbet af
måneden udkommer et referat af mødet, så alle kan se, hvad der blev besluttet. Indtil da kan
alle beboere måske overveje:
- At møde op på afdelingsmødet, hvis man vil sørge for, at ens egne værdier og ønsker er med
til at forme Lundtoftegades fremtid.
- At engagere sig i en arbejdsgruppe, så man bedre kan samarbejde med bestyrelsen op til selve
afdelingsmødet. Dermed kan man sikre, at det bliver gennemarbejdet og ikke overlade ansvaret
til bestyrelsen. Duk op til aktivistmødet den 28. juni, hvis du gerne vil være med.
- At stille bestyrelsen spørgsmål i løbet af året, hvis der er noget, man er i tvivl om eller gerne
vil tage initiativ til. På den måde kan de komme i dialog og samarbejde inden møderne, gøre
møderne kortere og mere inkluderende for alle beboere.

Månedens fællesskab
I Lundtoftegade findes et hav af sociale fællesskaber i form af både formelle foreninger, faste og
spontane sammenkomster. Nogle har lokaler, andre ønsker sig et. For at give beboerne indblik
i områdets fællesskaber, besøger Lundposten hver måned et af dem. Er der et fællesskab i
området, du gerne vil høre mere om, så skriv til lundposten@gmail.com med dit ønske.
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Interkulturel fest i Lundtoftegade

ørdag den 28. maj fra 12-18 var der arrangeret interkulturel fest for børn og unge og deres
familier i Lundtoftegade. Anledningen til festen var blandt andet at markere Eid d. 2. og
3. maj på i en sammenhæng, hvor alle kunne være med. Arrangementet var en stor succes og
mellem 150 og 200 beboere var forbi, først fra Lundtoftegade, og siden blev også andre fra
Frederiksberg og Nørrebro tiltrukket af musikken og den gode stemning.
Der blev serveret gratis burgere fra grillen, og der var sørget for popcornmaskine, hoppeborg,
rodeomaskine og stylter til børnene. Initiativtageren til arrangementet, Mustapha som blandt
andet sidder i afdelingsbestyrelsen, siger selv, at det vigigste for dagen er at folk mødes, har
det sjovt og at der er god stemning. Mustaphas drøm er, at han næste år får tid til at engagere
områdets børn og unge i en kreativ forestilling om miljø i Lundtoftegade, som en måde at skabe
økologisk bevidsthed blandt både unge og ældre beboere.
Arrangementet takker alle beboere for at dukke op, og giver en særlig tak til beboerne Haj, Said,
Yahya, Mimoun og Khalil samt Ungeudvalget for hjælp til opsætning, grill og oprydning. Også
tak til Mohammed Jabli for at arrangere fodboldturnering.
Også stort tak til NørreBrobyggerne, Frak, Ønsk Kaffe og Bydelsmødre for support og gaver til
arrangementet, og Nørrebro Lokaludvalg og AKB Lundtoftegade for økonomisk bidrag.

OPGANGSUDSMYKNING

O

ver sommeren bliver fire opgange i Lundtoftegade udsmykket af fire forskellige kunstnere/
kunstgrupper. Det er Lundtoftegades kunstforening Til Vægs, der har taget initiativet og kontaktet
en række kunstnere, og beboerne fra opgangene, der på opgangsmøder selv har valgt, hvilke af
kunstnerne, de ønsker skal udsmykke deres opgang. Udsmykningen kommer til at koste det samme
som en normal hvidtning af opgangene, og der bruges således ikke ekstra penge på budgettet.
I maj måned indledte Cecilie og Tobias fra kunstnerduoen Kongsted Studio deres arbejde i opgang 1315, og deres udsmykning tager udgangspunkt i temaet: det gode naboskab. Selv siger kunstnerduoen at
de er inspirerede af folk, der er gør en forskel i hverdagen, og de synes, det almene naboskab er et godt
eksempel herpå. Motiverne viser således de møder mellem naboer, som kan skabe sammenhold på
tværs: en hilsen i opgangen, en kop kaffe, en picnic i de fælles områder med mere. Selv oplever duoen
hver dag det gode naboskab i opgangen, når unge som gamle hilser på og hjælper med at bære maling
og stiger op af trappen.
Arbejdet er på den måde anderledes end at stille en udstilling op på et museum, pointerer de, og
det motiverer dem at lave kunst, som folk kan få glæde af i deres hverdag, og ikke kun på sporadiske
museumsbesøg. "Hvis vores kunst betyder, at beboerne tager bare 1% mere ejerskab over deres
opgange, så har det været en succes", afslutter Tobias.
Over de næste måneder skriver vi portrætter af de tre andre kunstnere, der udsmykker opgange i
Lundtoftegade. I juni måned besøger vi Nils fra Norge i blok C.

Tag fælles ansvar for opgangene
Gennem de seneste par måneder har mængden af rygning, graffiti, affald og andet uønsket aktivitet på
Lundtoftegades trapper og svalegange steget. Det kan i visse tilfælde betyde, at de nymalede vægge skal
males over igen, og at vores servicemedarbejdere må bruge ekstra timer på at rydde op. Desværre koster
det unødvendige penge fra vores allesammens fælleskasse, som i sidste ende kan betyde huslejestigninger.
I Lundtoftegade tror vi som udgangspunkt på, at vi kan klare sociale problemer selv, og at de værste
problemer, er dem, vi ikke taler om. Derfor siger vi klart:
- Rygning og henkastning af affald er forbudt på trapper og svalegangene, og skal derfor stoppes.
- Kender du til nogen, som ryger eller kaster affald på trapperne, så tag fælles ansvar og forklar
husreglerne for dem på en høflig måde.
Hvis dialogen ikke fører til en løsning, er man meget velkommen til at skrive til bestyrelsen på akb.
lundtoftegade.ab@gmail.com, så kan vi få overblik over sagen og se, hvad vi kan gøre, og få et generelt
overblik over problemets omfang.

