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dit, mit, vores talerør

Lundposten

Dronen fløj
højt over
AKB Lundtoftegade
Læs mere inde i bladet.

I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du følge med i
livet i og omkring de høje bygninger på Lundtoftegade,
Nørrebro – her bor 1551 beboere fordelt i 7 blokke.
Beboerbladet husstandsomdeles normalt til alle beboere
én gang om måneden – undtagen i august og januar.
Udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.

Har du ris, ros, idéer eller gode historier til bladet?
Tøv ikke med at kontakte redaktør Mia Leed Jensen
inden den 25. i måneden for at få dit bidrag med i næste
nummer:
Mail: mialeedjensen@gmail.com
Tlf: 2861 1196
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Tryk: Regnbue Tryk
Kreditering:
Forsidefoto (det nederste hvor man kan se AKB
Lundtoftegade fra oven): Erik fra FlyBy Film
Maske: Nina Garman fra Pixabay

En hilsen fra vores nye ejendomsleder
Kære beboere,
Dette er første gang, at I for alvor hører fra mig.
Som mange af jer forhåbentlig allerede ved, er jeg
jeres nye ejendomsleder.
Siden d. 1. marts har jeg været her som vikar et par
gange om ugen, og fra 1. oktober blev det så på fuld
tid.

Solceller og ’den store skybrudsikringsplan’
Solcelle-projektet, som I efterhånden har hørt om de
sidste fem år, er efter en del bump på vejen så meget
tilbage på sporet, at solcelleudvalget skal på banen
igen. Der er fundet en ny samarbejdspartner, og der er
et tilbud på vej, der ser meget fornuftigt ud.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har
glædet mig til at komme i gang for alvor, og jeg
ser frem til at lære rigtig mange af jer at kende i de
kommende år. Det er jeg nu sikker på, at der bliver rig
mulighed for med tanke på alle de projekter, vi skal
arbejde sammen om, i den kommende tid.

Den store skybrudssikringsplan, som Københavns
Kommune er i gang med at rulle ud i hele byen, får
også betydning for Lundtoftegade. I fremtiden skal
vi adskille kloak- og regnvand, samt opsamle en del
regnvand på egen grund. Det er et projekt, der kan
få betydning for vores faldstammer og kloakrør. Men
det kommer I til at høre mere om, når kommunen er
færdig med planerne for vores område.

De nedgravede affaldsløsninger
Inden længe vil de nedgravede affaldsløsninger være
på plads, og så bliver skaktene lukket. Det bliver en
kæmpe udfordring for os alle, men jeg håber virkelig,
at vi i fællesskab kan tage ansvar, og finde løsninger,
så vi ikke drukner i det affald, der skulle have været
sorteret og smidt i containerne.

Varmemålere og ny belysning
Udover ovenstående skal vi også have nye
varmemålere, og belysning på trapper og i kældre skal
skiftes til LED lys. Det vil udløse et energitilskud fra
staten samtidig med, at vi får en større besparelse på
el-forbruget.

Vand og varme
Vi er i gang med at få renoveret de sidste tre
varmecentraler. Det skulle gerne betyde, at vi
slipper for problemerne med at få varme frem til de
lejligheder, der ligger sidst på strengen (varmerøret).
Samtidig bliver vi i stand til at køle det vand, vi sender
retur til fjernvarmeværket ned, så vi får penge tilbage,
i form af en afkølingsbonus, i stedet for at betale et
strafbeløb.

Samarbejdet mellem driften og NørreBrobyggerne
Den nuværende 4-årige boligsociale helhedsplan
NørreBrobyggerne udløber ved årsskiftet, men der
kommer heldigvis en ny 4-årig helhedsplan med den
nuværende leder Eline i spidsen. Samarbejdet mellem
driften og de boligsociale medarbejdere er noget, jeg
prioriterer meget højt, og det kommer helt sikkert til
at blive endnu tættere, så længe jeg har ansvaret for
driften.

Nye ideer til brandtrapperne
Vi skal også have malet brandtrapperne, og da
rengøringen var et af de punkter, der blev taget
op på afdelingsmødet, har vi lagt hovedet i blød
omkring farvevalg og mulighed for noget kunst. Det
bliver et samarbejde mellem driften, bestyrelsen, de
boligsociale og jer beboere, i håb om at vi kan skabe et
ejerskab og en glæde over brandtrapperne, så lysten til
at svine dem til bliver mindre.

Inden jeg helt tager pusten
fra jer med alt det vi enten
skal, eller er i gang med,
vil jeg slutte for denne
gang med at sige tak til de
beboere, jeg allerede har
mødt, til medarbejderne
og til bestyrelsen, for den
måde I har taget imod mig.
Hilsen
Søren Davidsen, Ejendomsleder

DIN ny e AFDELINGSBEST YRELSE

Formand
Søren-Emil
Stenkjær Schütt

Næstformand
Liselotte
Christiansen

Bestyrelsesmedlem
Mustapha
Echiheb

Bestyrelsesmedlem
Leif
Henning Sømod

Bestyrelsesmedlem
Bo
Andersen

Bestyrelsesmedlem
Svend
Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Line
Bach Holm

Bestyrelsesmedlem
Nebi
Abduramani

Bestyrelsesmedlem
Mads
Due Hansen

Suppleant
Allan
Ibsen

Suppleant
Kim
Nicolaisen

Suppleant
Naima
Mouna

Vi arbejder for det gode liv i Lundtoftegade
Kontakt os her: akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

Afdelingsmødet 2020 blev afholdt
- i ægte corona-stil

Foto | Kristian Buus

L

igesom alt andet i denne skøre tid var det et lidt anderledes afdelingsmøde i år. Alle deltagere skulle
naturligvis bære masker og bordene var dækket til med sprit. Men det blev et godt møde, og vi fik
gennemført dagordenen og vendt en lang række vigtige emner med beboerne.
Helle, kundechef fra KAB, startede mødet med at velkomme Søren Davidsen, som har været vikar det sidste
stykke tid, men som per d. 1. oktober er ansat som vores nye ejendomsleder. Formand Søren-Emil præsenterede
bestyrelsens beretning og forklarede mere om betyrelsens udvidede visioner. Eline, leder af NørreBrobyggerne,
fortalte beboerne om deres arbejde i helhedplanen og foreløbige resultater, samt om den nye helhedsplan, som
det blev enstemmigt vedtaget, at Lundtoftegade indgår i fra 2021-2024.
Budgettet og regnskabet blev gennemgået af Søren Davidsen. Der var især spørgmål til rengøringen som flere
beboere udtrykte, at de gerne vil have, at der bliver sat flere penge af til. Rengøringen bliver derfor et fokus-punkt
fremadrettet. Der er allerde nedsat et udvalg, som vil tage sig af netop det område. Udvalget er en del af det nye
initiativ med udvalg og arbejdsgrupper som bestyrelsen har sat i værk, og som alle beboere har mulighed for
at melde sig ind i. Det er en god måde at få mere indflydelse på vores alles hjem. I kommer fortsat til at høre en
masse om de nye udvalg og arbejdsgrupper i den kommende tid.
Vi fik sammensat en ny bestyrelse med to helt nye ansigter - nemlig Nebi og Mads, som I kan se på forrige side.
I kan læse meget mere i referatet fra afdelingsmødet, der bliver omdelt i jeres postkasser.

Maske-workshops
for børn & voksne

Som optakt til paraden har Til Vægs arrangeret maske-workshops, hvor både børn og voksne får
mulighed for at slippe kreativiteten løs (se næste side ’Helbredelsen’ for mere info om paraden).

For børn

For voksne

Vi har allerede holdt én maske-workshop sammen
med børnene, nemlig i Beboerhuset lørdag
d. 10. oktober. Men der er endnu en chance for at
komme og være med.

Hver torsdag frem til paraden kan voksne komme
til hyggelige kreative aftener i Beboerhuset. Vi
laver masker som vi skal bruge til paraden, og
hygger os sammen igennem de mørke aftener med
at skabe flotte farverige masker.

Lørdag d. 17. oktober sker det igen! Denne gang
skifter vi lokation til Pusterummet. Det er samme
tid som sidst, nemlig fra kl. 10-15.

Det foregår hver torsdag frem til d. 29. november
i Beboerhuset fra kl. 16-18.

HELBREDELSEN
Vi er jo på Ghettolisten. Der er derfor en stor forskel på omverdenens syn på området og vores syn på os
selv. Dette kan kun vi gøre noget ved. Men hvad kan vi gøre, når vi er trængt op i en krog?
Vi har prøvet alt for at komme af ghettolisten, men uden held, så nu påkalder vi os de højere magter.
Vi har derfor igangsat en social kunstbevægelse, som skal heale Lundtoftegade, eller rettere sagt heale vores
forhold til vores omverden. Vi gør tre ting:
1. Vi inviterer hele Danmark til at fjernheale os d. 29. november - dagen inden ghettolisten
offentliggøres den 1. december.
2. Samtidigt med fjernhealingen har vi inviteret billedkunstnere Marie Louise Vittrup Andersen og vores
egen Mette Nisgaard Larsen til at komme med et bud på en nærhealing. De er derfor i gang med at
arrangere en parade, som skal vandre rundt om vores boligområde den 29. november for også at
heale os af listen. (Jer voksne kan komme og hjælpe dem med at lave masker og bannere hver torsdag
fra kl. 16-18 i beboerhuset) – Børn kan kigge forbi den 10 og 17 i Pusterummet.
3. Vi får to store bannere op på vores gavle, som forbereder os og omverdenen på den store
Helbredelse.
Hele denne totalperformance, som vi har kastet os ud i, er selvfølgelig lavet med et stor glimt i øjet, men ikke
desto mindre ment dødsens alvorligt. Med helbredelsen ønsker vi at skabe bevidsthedsændringer lokalt og
nationalt. Vores kunstbevægelse er nemlig et slags manifest, eller rettere sagt en ny virkelighed. Vi vil nemlig
forestå verdens største fjernhealing af området. Tankens kraft og healingens gyldne stråler vil helbrede os.
Healingen skal medføre, at Lundtoftegade kommer af den ghettoliste, der offentliggøres dagen efter vores
performance.

Vel mødt!

Medborgernes fællesskaber
holder ørene stive i hele oktober
Lyttekampagnen er en bred indsamling af borgernes
bekymringer, håb og ønsker for bydelen. Den er grundlaget
for, at fællesskaberne vælger en specifik sag eller udfordring,
som de sammen skal arbejde for at løse.
Hvad er du mest glad for ved din bydel? Hvad lægger pres på dig i din
hverdag? Hvad er dit største håb eller bekymring for fremtiden? Møder du
nogen, som stiller dig disse spørgsmål eller noget, der minder om, så er
du også netop selv blevet en del af den lyttekampagne, som Medborgerne
står bag, og som fællesskaber i og omkring Lundtoftegade udfører i hele
oktober måned. Lytterne er udstyret med postkort, som bruges til at skrive
svar ned og sikre, at alle adspurgte får svaret på samme typer spørgsmål.

HVILKEN BYDEL
DRØMMER DU OM?
– Brug disse spørgsmål til at starte en samtale om,
hvad der vigtigt for dig:

Hvad er du mest
glad for ved din
bydel?

Hvad lægger pres på
dig i din hverdag?

Hvad er dit største
håb eller bekymring
for fremtiden?

Formålet er, at så mange borgere fra området som muligt giver deres holdning til kende, for at alle fællesskaberne
kan finde ud af, hvilke udfordringer og ønsker til konkret forandring, som ligger deres medborgere mest på sinde.
Den viden skal bruges til at vælge en konkret sag, som alle fællesskaberne går sammen om at løse.
De fællesskaber, som nu lytter til deres egne naboer, foreningsfæller og netværk er med i et forløb, hvor
Medborgerne støtter en gruppe deltagere i at arbejde med community organising. Community organising er en
måde at organisere vidt forskellige fællesskaber om fælles interesser. Via stærke relationer på tværs og strategisk
aktionsplanlægning løfter og løser man konkrete, lokale problemstillinger. Problemstillingerne kan både være af
lokalpolitisk karakter, være knyttet til en eller flere lokale myndigheder eller virksomheder - det er resultatet af
lyttekampagnen og valget af sagen, der bestemmer.
AKB Lundtoftegade er en del af Medborgerne. Hvis du er en del af et fællesskab og gerne vil være med til at lytte
og senere hen løfte en konkret sag, eller er du bare nysgerrig og vil vide mere om Medborgerne eller community
organising, så er du meget velkommen til at kontakte Medborgerne på
kontakt@medborgerne.dk eller på tlf 40 49 71 58.

Fædrenetværket inviterer til miljødage i
Lundtoftegade

D

Fæ d rene tværke t

e speciallavede gule veste med teksten
”Pas på Miljø” ligger klar til de kommende
miljødage som Fædrenetværket har taget
initiativ til at starte op.
Miljødagene er skabt som et fælles initiav i
forhold til at holde vores hjem pænt og rent.
Men ligeså vigtigt er det en slags oplæring for
børn om vigtigheden af at passe på miljøet.
Herunder, hvordan man rent praktisk kan
biddrage til det i dagligdagen, og hvordan vi får
skabt den ansvarsfølelse sammen og hver især.
Lørdag den 17. oktober kl. 11 bliver den første
miljødag afholdt. Det er frivilligt og alle er
velkomne - både børn og voksne. Det bliver en
hyggelig dag, hvor vi gør noget godt for både
miljøet og vores hjem i fællesskab.
Mød de gule veste ved siden af nr. 63 kl. 11.00.
Har du spørgsmål?
Så kontakt Mustapha fra Fædrenetværket på
tlf.: 52 70 64 10.

NørreBrobyggerne

Basketcamp i efterårsferien
Stevnsgade Basketball Klub holder
basketball camp i samarbejde med
Get2sport, NørreBrobyggerne og AKB
Lundtoftegade. Der er mulighed for at
spille med både torsdag d. 15 og fredag
d. 16 oktober. fra kl. 10-13.
Alle børn og unge fra nærmiljøet er
inviteret med til en fantastisk basketcamp i det fri. Coach – Alonzo
sørger for at tilpasse træningen efter
niveau, så der er garanteret sjov og
udfordringer for alle. Det er ganske
gratis og kræver ikke tilmelding.
Husk tøj som passer til aktiviteterne,
drikkedunk og madpakke.

’Sammen om Cyklen’ kommer forbi igen
Vi er allerede i oktober og dagene er blevet kortere og aftenerne mørkere. Derfor har
Københavner Teamet / Sammen om Cyklen været nødt til at ændre på deres tidsplan for deres
mobile cykelværksted og rådgivning i Lundtoftegade. De kommer igen
tirsdag 27. oktober fra kl. 14.00–18.45. Så sæt et stort kryds i kalenderen!
Foto | Kristian Buus

Information til forældre i Klub Lunden
De næste måneder henter personalet fra Klub Lunden børn i alderen
10-13 år og følger dem i Klub Borup: på Borups Allé 261, 2400 KBH NV.
Telefon: 38341976
Fra mandag til fredag kommer en voksen fra klubben til Lundtoftegade,
hvor de henter de børn, som vil med op i Klub Borup. For at børnene kan
komme med skal forældrene give tilladelse. Børnene bliver fulgt tilbage til
Lundtoftegade igen af en voksen kl. 18.00.
Forældre skal kontakte personalet på nummeret 23362319 eller henvende jer
hos Sina fra Klub Lunden. Hun er i Lundtoftegade fra kl. 13.30-16.00 i hele
oktober måned.
NørreBrobyggerne kan også hjælpe jer, med at komme i kontakt med
personalet fra klubben.
Indmeldelse i Klubben: Det er vigtigt, at alle børn, der vil være med, bliver
registreret som medlem i klubben. Kontakt Social Vicevært Mia Hedlund
Fink, hvis du ønsker hjælp til at søge om friplads til dit barn/børn. Mobil:
40199976 eller mail: mihf@kab-bolig.dk

Hilsen personalet i Klub Lunden

Arkitektens Trøst i Beboerhuset

Foto | Bo Andersen

D

en 1. oktober inviterede Til Vægs ind til en stemningsfuld aften i Beboerhuset. Arrangementet ’Arkitektens
Trøst - det almene potentiale i fællesskabet’ var en del af Copenhagen Architecture Festival (CAFx). Der
var både arrangeret filmvisning og små oplæg, der satte fokus på bølgen af nye boligområder, der rammes
af Folketingets StiGma-plan. Med udgangspunkt i afsnittet ’Noget om naboer’ fra Høje Historier – den
prisbelønnede dokumentar, blev der givet indblik i regenererende mekanismer i den danske velfærdsstat.
På aftenen mødte publikum et bredt panel af aktører, der hver især kastede lys på forskellige problemstillinger og
vinkler af det boligsociale område. Beboere fra Lundtoftegade fortalte om beboerdemokratiske udviklingsplaner
og socialt ansvar. Tina Gudrun Jensen og filmmand Jesper Lambæk fortalte om deres projekt ’Mit Lundtoftegade
– unge stemmer fra et boligområde’, som de har skabt i samarbejde med lokale unge, og bestyrelsesformand
Søren-Emil fortalte sammen med Jens Rex fra tegnestuen Labland om Lundtoftegades værdier og fælles visioner
for demokratisk arkitektur, anti-gentrificeringsstrategier og nye velfærdsløsninger.
Der var også arrangeret samtalesalon, hvor det bl.a.
blev diskuteret, hvordan lokale radikale modsvar til
ghettolovgivningen kan skabes. I panelet sad en
spændende vifte af deltagere; Camilla Richter-Friis van
Deurs (stadsarkitekt i København), Morten Nielsen (social
antropolog og forskningsprofessor ved Nationalmuseet),
Anders Lund Hansen (docent på Institut for Kulturgeografi
og Økonomisk Geografi på Lund Universitet), Farhiya
Khalid (historiker og journalist, der udvikler podcastserie om Ghettopakkens konsekvenser for den almene
boligsektor) og Jeppe Wedel-Brandt (forfatter og
kulturformidler).

Mange af jer har allerede mødt den dygtige fotograf Kristian Buus, der står bag de flotte portrætter af AKB
Lundtoftegades beboere. På hans hjemmeside: www.kristianbuus.com/index har han oprettet et helt billedgalleri
med navnet ’Vi er den blandede by - reportage’, hvor I kan se mange flere billeder af AKB Lundtoftegade.
Skriv følgende link ind i din browser: https://bit.ly/3jQTVnc så kommer du direkte til siden.

Lundtoftegade fra alle vinkler

På den smukkeste solskinsdag blev AKB Lundtoftegades bygninger og
beboere filmet af en professionel dronefotograf.

S

om led i projektet ”Vi ER den blandede by” imod Ghettoloven besøgte Erik fra FlyBy Film os
lørdag d. 19 september.

Vi brugte en hel dag i smukt solskin på at filme børn, der spillede fodbold og legede, nogle der
vaskede vinduer og en del, der drak kaffe på altanen - i det hele taget alle de ting vi nu går rundt
og laver udenfor på sådan en fin dag.
Mest af alt fik han filmet vores huse fra oven, sidelæns, nedefra og op.
Flere var lidt bekymrede for, om han nu også havde forstand på det, om han var for tæt på
bygningerne og om det overhovedet var lovligt. Men Erik er professionel (han laver ikke andet
end at dronefilme) og alle regler og love blev overholdt, og alle tilladelser var indhentet.
Så nu har vi flotte og stemningsfulde film af vores bygninger i det smukkeste solskinvejr.

Nyt støjudvalg skal afhjælpe generende lyde fra naboer
- vil du være med?
En gruppe beboere har i samarbejde med Københavns Universitet været på støjkursus. Sammen med to
antropologer og en bygningsakustiker fra FORCE-technology, har beboerne besøgt naboers lejligheder for at
opleve, hvordan hverdagens lyde er hørbare på tværs af deres hjem. Efter at opleve hvordan lyde helt konkret
bevæger sig mellem deres hjem, var beboerne enige om, at nabostøj ikke kun er et spørgsmål om hensynsløs
adfærd, men også et spørgsmål om mere lavpraktiske hverdagsforhold. Fx at naboer værdsætter forskellige
aktiviteter i hjemmet. Ved at lytte til hinandens liv i hinandens hjem står det klart, at hjemmet både er et sted man
lader op og ønsker fred og ro, samt et rum for forskellige lydende lege og aktiviteter. En anden, og måske den mest
grundlæggende indsigt, har været at bygningerne i Lundtoftegade, og materialiteten i deres lydisolation, har en
ligeså afgørende faktor i forhold til at kunne høre sine naboer, som naboers adfærd i sig selv.
Som opfølgning på lydvandringen i hinandens hjem, mødtes beboerne og repræsentanter fra bestyrelsen med
antropologerne fra Københavns Universitet for i fællesskab at nedskrive et ”nabostøjsmanifest”. Manifestets otte
tilkendegivelser er ikke love og regler, men en række fælles intentioner, som de deltagende beboere, bestyrelsen og
administrationen vil følge, når lyde mellem naboer udvikler sig til en gene.
Manifestet er startskuddet på et helt nyt støjudvalg, som nu startes op med vores ejendomsleder Søren Davidsen.
Det første møde i støjudvalget er den 21. oktober kl. 17.30 i Beboerhuset. Alle er velkomne.
Til mødet vil antropolog Adam Veng fra Københavns Universitet holde oplæg om forskningen og dele centrale
indsigter herfra. Med udgangspunkt heri vil vi beslutte, hvordan vi skal arbejde mod at mindske generne over lyde
fra naboer og øge den indbyrdes forståelse. Vi vil også arbejde videre med nabostøjsmanifestet, der måske skal være
et nyt supplement til husordenen.
Fire enkle og billige indretningstips til at mindske lyde mellem lejligheder:
Vores forskning har vist, at helt almindelige lyde af naboers hverdag kan være de mest generende. Dette skyldes
bygningens arkitektur og lydisolering, som er en meget stor og kompliceret sag at gøre noget ved. Her er fire simple
tips, hvormed man som en god nabo kan tage fælles ansvar for de fysiske rum, der adskiller vores hjem.
- Sæt filtdutter under møbler. Det virker måske banalt, men faktisk kan det dæmpe lydene af flyttede møbler
gevaldigt hos især din underbo.
- Sæt specialdesignede gummiklodser under vaskemaskine og tørretumler i lejligheden. Deres vibrationer
kan forplantes i gulve, og transmitteres videre til væggene rundt til de næste opgange. Med gummiklodserne
er det stort set kun dig selv, der hører dine hårde hvidevarer.
- Tænk på dine højtalere – især hvis de hænger direkte på væggen. Specialdesignede højtalerophæng kan let
monteres og sænke lydtransmitteringen. Faktisk er det ikke så meget selve lyden af din musik, dine naboer
kan høre, men mere de fysiske svingninger, lyden kan sætte i væggen og i naboernes gulve og lofter. Hvis dine
højtalere hænger direkte på væggen, lytter hele opgangen ofte med.
- Tag hjemmesko på. Det kan være irriterende at få at vide, at man tramper, selvom man egentlig går 		
helt normalt. Vil man sådanne kommentarer til livs, kan man, især på denne tid af året, vælge at iføre sig 		
hjemmesko og dermed sænke trinlydene gevaldigt.

NABOSTØJSMANIFEST

1. Vi vil forsøge at opdatere husordenen og gøre den til et

demokratisk redskab – blandt andet ved at informere nye
beboere om det på en meningsfuld måde.

2. Vi bestræber os på at beboere praktiserer hensyn til et
mangfoldigt fællesskab.

3. Kenskab giver venskab – vi forsøger at hilse på hinanden for
at grundlægge en anerkendelse af hinandens liv.

4. Vi anerkender og udviser hensyn til at hjemlighed både

rummer et aktivt og stille liv, og vi skal finde en passende
balance mellem alles behov.

5. Vi bestræber os på at være åbne på egen lydskabende adfærd

over for vores naboer, og kommunikere om det til vores nabo.

6. Vi vil gøre det let for beboere at anvende små tekniske,
støjreducerende løsninger – fx ved at give beboere
gummidutter til vaskemaskiner i indflytningsmappen.

7. Vi forsøger på et tidligt stadie at gå i tidlig dialog med vores
nabo, hvis deres lyde generer.

8. Vi vil søge hjælp i boligafdelingens ressourcer via

ejendomskontoret, hvis vores kommunikation føles for
besværligt eller ikke fungerer efter hensigten.

Fredagstræning for børn
med Nørrebro United
2011 & 2010
Nørrebro United har lavet et nyt tilbud, som gør det meget
nemmere at komme i gang med at spille fodbold. Så snart

man skriver sig på venteliste, har man mulighed deltage
i åbne fredagstræninger for hhv. årgang 2012 og 2013
fra kl. 16-17 og for årgang 2011 og 2010 fra kl. 17-18.
Vi sætter instruktører på, og sørger for at børnene bliver
hjulpet over på hold, der passer til dem. Da det er et
venteliste-tilbud, så koster det kun indmeldelsesgebyr,
og når der bliver plads på et hold, så starter man på
almindelige vilkår (220 i kvartalet og forældre skal
deltage i forældregruppen).

Invitation til fredagstræning
Nørrebro United ønsker at gøre en indsats for at de spillere, der står på klubbens venteliste, kommer
i gang med at spille fodbold. Derfor inviterer klubben børn fra årgang 2011 og 2010, som står på
klubbens venteliste, til træning hver fredag resten af året fra 17:00 – 18:00.
Hvor og hvornår?
Første træning er fredag den 2. oktober og herefter vil der være træning hver fredag til og med
fredag den 11. december. Dog er der ikke træning i efterårsferien fredag den 16. oktober.
Træningen afvikles på kunstgræsbanen i Nørrebroparken (lige ved flyverlegepladsen).
Du skal huske at møde op i tøj og sko som du føler du kan spille fodbold i.
Formålet med fredagstræningerne
Nørrebro United ønsker at give spillere en god oplevelse med fodboldtræning, og en mulighed for
at vurdere om de ønsker at starte i Nørrebro United. Derudover ønsker klubben at få de spillere,
der står på ventelisten, til at starte i klubben. Det kan ske ved at de kommer på allerede eksisterende
hold eller på helt nye hold.
Du skal først betale kontingent når du starter på et hold.

De to opslag kommer også op på AKB Lundtoftegades
Facebook side og i gruppen (hvis de er svære at læse
her).

2013 & 2012
Invitation til fredagstræning
Nørrebro United ønsker at gøre en indsats for at de spillere, der står på klubbens venteliste, kommer
i gang med at spille fodbold. Derfor inviterer klubben børn fra årgang 2013 og 2012, som står på
klubbens venteliste, til træning hver fredag resten af året fra 16:00 – 17:00.
Hvor og hvornår?
Første træning er fredag den 2. oktober og herefter vil der være træning hver fredag til og med
fredag den 11. december. Dog er der ikke træning i efterårsferien fredag den 16. oktober.
Træningen afvikles på kunstgræsbanen i Nørrebroparken (lige ved flyverlegepladsen).
Du skal huske at møde op i tøj og sko som du føler du kan spille fodbold i.
Formålet med fredagstræningerne
Nørrebro United ønsker at give spillere en god oplevelse med fodboldtræning, og en mulighed for
at vurdere om de ønsker at starte i Nørrebro United. Derudover ønsker klubben at få de spillere,
der står på ventelisten, til at starte i klubben. Det kan ske ved at de kommer på allerede eksisterende
hold eller på helt nye hold.
Du skal først betale kontingent når du starter på et hold.
Hvem afvikler træningen?
Træningen vil blive afviklet af Nørrebro Uniteds instruktører og de tre primære instruktører er Sarah,
Harriet og Oliver.
Tilmelding og afbud
Du behøver ikke tilmelde dig eller melde afbud. Du skal blot møde op på ovenstående tidsrum og
huske at blive krydset af hos trænerne, så vi hermed ved at du fortsat er interesseret i at spille
fodbold i Nørrebro United.
Spillere, der står på venteliste, men som ikke møder op til en fredagstræning i 2020, vil blive afmeldt
klubbens venteliste pr. 15/12-2020.
Spørgsmål
Er der spørgsmål til ovenstående eller til Nørrebro Uniteds venteliste kan disse stilles til Thomas
Jensen på thomas@nbunited.dk

Hvem afvikler træningen?
Træningen vil blive afviklet af Nørrebro Uniteds instruktører og de tre primære instruktører er Sarah,
Harriet og Oliver.
Tilmelding og afbud
Du behøver ikke tilmelde dig eller melde afbud. Du skal blot møde op på ovenstående tidsrum og
huske at blive krydset af hos trænerne, så vi hermed ved at du fortsat er interesseret i at spille
fodbold i Nørrebro United.
Spillere, der står på venteliste, men som ikke møder op til en fredagstræning i 2020, vil blive afmeldt
klubbens venteliste pr. 15/12-2020.
Spørgsmål
Er der spørgsmål til ovenstående eller til Nørrebro Uniteds venteliste kan disse stilles til Thomas
Jensen på thomas@nbunited.dk

Beskeder fra Ejendomskontoret
Varme i radiatorer

Varmen i vores radiatorer er elektronisk styret.
Fyrkælderen starter først med at sende varme rundt
til radiatorer, når temperaturen, gennemsnitligt, når
under 17 grader på 24 timer. Ikke at misforstå med
ét døgn, men 24 timer.

Fortsat udvidede telefontider

Ejendomskontoret har stadig lukket for
personlig henvendelse uden tidsbestilling.
Telefontiden er stadig udvidet:
fra kl. 8.30 til 12.00 alle hverdage.

I foråret og efteråret kan der derfor være perioder
med kølige aftener. Det vil også føles mere køligt,
hvis det blæser kraftigt.
Hvis det tykke lodrette varmerør er varmt
og radiator er kold, efter du har tændt
for varmetermostaten, så ring, skriv eller
kontakt ejendomskontoret. Så vil de sende en
servicemedarbejder forbi og tjekke din radiator.

Film og Ramen i Beboerhuset

Meld dig til Facebook-eventet som du kan finde ved at skrive
følgende link ind i din browser: https://bit.ly/33QTqEo

14. oktober kl. 19

16. oktober kl. 16

16. oktober kl. 20

Filmklubben | Film fra Nord

Street Under Buen |

Koncert | Chorus Grant

| Hvorfor dog gå udenfor i Norge?

TeqBall Smackdown

17. oktober kl. 18

21. oktober kl. 19

23. oktober kl. 20

Koncert | Carpark Experiments

Filmklubben | Film fra Nord

Koncert | Poptones + support

Vol. 2

| Samisk eller svensk?

28. oktober kl. 19

30. oktober kl. 19

31. oktober kl. 19.30

Filmklubben | Film fra Nord

Pubquiz |

Koncert | Filippa + Support

| Helvede er Helsinki

m. Thunder & DJ John

Følg med i hvad der sker under buen hos vores
naboer URBAN 13. Læs mere om de forskellige
events på www.urban13.dk eller følg med på
deres Facebook side @URBAN13cph

