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E

n lørdag i oktober mødtes afdelingsbestyrelsen sammen med ejendomslederen
og NørreBrobyggerne til et halvdags seminar. Det var de nye arbejdsgrupper og
udvalg, der skulle diskuteres. Bestyrelsen er nemlig i fuld gang med at planlægge en
ny organiseing af bestyrelsesarbejdet, der kommer jer beboere til gode. Det bliver
meget nemmere at engare sig i det, I går og drømmer om for vores hjem, og hvad I
interesserer jer for.
Selvsamme dag fik vi overakt KAB’s Fællesskabspris, hvor vi vandt 1. prisen. Det og
meget andet kan I læse mere om 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 den første uge i 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:
- Smoke Illustration (Lidt mere om Reiki): Nihal
Demirci på Unsplash
- Pige, der bliver healet: Freepik
- Cancelled: Freepik
- Præmie: OpenClipArt på Pixabay
- Rensdyr: Freepik
- Klimabørn: rawpixel på Freepik

Engager dig i lige præcis dét, DU brænder for
Kære naboer,

J

eg er nyt medlem af afdelingsbestyrelsen, og jeg
har fået æren af at skrive lederen i dette nummer af
Lundposten. Den vil jeg gerne bruge til at fortælle lidt
om mit engagement i vores beboerdemokrati. Og til at
invitere dig med.
Men først lidt om mig. Jeg har boet i Lundtoftegade
i lidt over fire år. Jeg kom ind i foreningen, da jeg fik
tildelt en studiebolig i nr. 41. Det lykkedes mig at
skifte den ud med en familiebolig i nr. 57 for godt et
år siden. Det glæder jeg mig over hver dag. For jeg er
rigtig glad for at bo i Lundtoftegade.
Særligt er jeg begejstret over fællesskabet og
beboerdemokratiet, som lever i bedste velgående her
hos os. Det er også grunden til, at jeg har valgt at
engagere mig i afdelingsbestyrelsen.
Endnu mere fællesskab og beboerdemokrati
En af de ting, som jeg gerne vil dedikere mig til
i afdelingsbestyrelsen er at skabe endnu mere
fællesskab og beboerdemokrati.
En af bestyrelsens store projekter lige nu er at
skabe en ny organisering af arbejdet i og omkring
bestyrelsen. Ikke mindst med alle de nye udvalg, som
er under opsejling. En idé, som bl.a. blev præsenteret
på opgangsmøderne i uge 37 og i beboerbladet i
september.
Visionen med denne nye organisering er at sprede
magten og initiativet mere ud til alle os beboere. En
rigtig god idé, synes jeg. Så vi får et stærkere og endnu
mere levende fællesskab i Lunden. Men det kræver
engagement. Og en gennemtænkt plan.
Vi har (snart) en plan
Planen er vi ved at udarbejde i bestyrelsen. Og det
er en stor opgave. For udvalgene skal kunne stå selv.
Vores tre værdier skal tænkes ind. Solidaritet, socialt
ansvar og deltagelse. Og der skal skabes nogle rammer
om arbejdet i alle de planlagte udvalg, så hverken de
beboerdemokratiske rammer og regler overskrides
eller budgetterne skrider.

Alt det, har vi kastet os over i bestyrelsen. Og jeg
fornemmer en stor optimisme omkring projektet. En
optimisme, jeg håber, at I også deler, kære naboer. Og
her kommer så min invitation til jer.
Engager dig i det, du brænder for
For at planen skal lykkes, så vi kan udvikle vores
beboerdemokrati og fællesskab gennem en ny
organisering, så kræver det, at vi beboere engagerer os
i vores område.
I bestyrelsen drømmer vi om, at en ny organisering
af arbejdet vil betyde, at det bliver endnu nemmere at
engagere sig på lige præcis den måde, som passer den
enkelte. Som det passer dig!
Det skal blive endnu nemmere at engagere sig
i lige præcis dét, DU brænder for. Om det er
børnedemokrati, vild natur i de grønne områder,
flere aktiviteter for ældre naboer, solceller på taget,
aktiviteter for områdets unge, eller hvad ved jeg.
Meninger og holdninger er beboerdemokratiets
brændstof
Når tiden kommer, og planen om denne nye
organisering ligger klar, så håber jeg, at I, kære
naboer, vil overveje, om der ikke skulle være et udvalg
eller et projekt, der kunne være noget for jer at bruge
nogle timer på om måneden.
For jeg er sikker på, at I har en masse meninger
om livet i Lunden. Og det er min egen erfaring, at
meninger og holdninger er beboerdemokratiets
brændstof.
Vi skal i bestyrelsen nok sørge for at melde ud, når
det er tid til at melde sig ind. Og så håber jeg, at du
vil overveje invitationen i mellemtiden. Du kan (gen)
se de planlagte udvalg senere i
dette nummer.
Tak fordi, du læste med.
Vi ses mellem blokkene! :-)

Mads Due Hansen

medlem i afdelingsbestyrelsen

Hvilket område brænder du for?
UDVALG/ARBEJDSGRUPPER
Børnedemokratiudvalg
Fællesarrangement- og
eventgrupper (aktivitetsudvalg)
Grøntudvalg
Ekstern kommunikation
arbejdsgruppe/udvalg
Understøttelse af eksisterende
foreninger (Foreningsudvalg)

Ældre arbejdsgruppe

KORT BESKRIVELSE
Opstart af Lundtoftegades egen børnebestyrelse. Gruppen skal desuden
understøtte børnene i møderne på demokratisk vis
Kulturfest, sommerfest, altanbanko, Pop Up-koncerter mv.
Udvikling af vores grønne områder i vores gårde i samarbejde med
vores samarbejdspartnere med udgangspunkt i beboerønsker og
drømme.
Debatindlæg, kronikker mv. Der vil også indgå medietræning i denne
arbejdsgruppe.
En grupper, der holder overblikket over Lundtoftegades foreningsliv
samt bidrager til at styrke kontakten til foreningerne. Herunder
bevillinger af aktivitetsmidler, foreningers forpligtigelser overfor
Lundtoftegades spilleregler mm.
En gruppe der særligt står for kontakten med de ældre beboere.

Solcelleudvalg

Arbejdsbeskrivelse på vej.

Vaskeriudvalg/arbejdsgruppe

Arbejdsbeskrivelse på vej.

Ungeudvalg
Historisk arbejdsgruppe
Beboertrivsel
Økonomiudvalg

Skrald og renovation, samt
Miljø og uddannelse med børn
Beboerbladsredaktion
(Lundposten)
Energiudvalg
SoMe arbejdsgruppe
Tryghed og trivsel i børnehøjde
Legat & fondsansøgninger

En arbejdsgruppe, der er med til at understøtte de unges egne initiativer
og ønsker.
Arbejdsbeskrivelse på vej.
Fx håndtering af hverdagsudfordringer og naboklager.
Arbejdsbeskrivelse på vej.
Udvalget arbejder bl.a. med, hvordan man lykkes optimalt med at skabe
klarhed over affaldssortering samt planlægger miljødage, hvor der
arbejdes med opsamling af skrald og udvikling af børn og unges
ansvarsfølelse i forbindelse med at forskønne vores allesammens
områder.
Tekst, grafik, foto, reportager osv.
Arbejdsgruppe der skal uddannes til varmeambassadører – herunder
beslutte hvilket nyt varmefirma, der skal levere vores målere.
Oprettelse af et SoMe netværk.
Mere tryghed for de små i Lundtoftegade. Fx på legepladser og andre
udendørsområder.
Arbejdsbeskrivelse på vej.

Fortsættes på næste side
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Rengøringsgruppe
Støjudvalg
Keramikgruppe
Miljøuddannelse med børn
Medborgerne
By-bi
Skrald

Arbejdsbeskrivelse på vej.
Arbejdsbeskrivelse på vej.
Arbejdsbeskrivelse på vej.
Arbejdsbeskrivelse på vej.
Arbejdsbeskrivelse på vej.
Arbejdsbeskrivelse på vej.
Arbejdsbeskrivelse på vej.

Vil du engagere dig i et udvalg/arbejdsgruppe, eller har du en ide til en, der ikke er på
listen? Så skriv til Afdelingsbestyrelsen: akb@lundtoftegade.ab@gmail.com
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Notat
28. juli 2020

Kontaktoplysninger
Helle Holsøe
Kundechef
T
helhe@kab-bolig.dk

Indstilling til KAB-priser
Ildsjæl
Kundecenter D vil gerne indstille AKB, København Lundtoftegades afdelingsbestyrelse til ildsjæls-prisen.
Afdelingsbestyrelsen i AKB, København Lundtoftegade har igennem længere tid på forbilledlig vis arbejdet på rigtig mange veje, der samtidigt har
stilet mod et fælles mål; at få AKB, København Lundtoftegade af ghettolisten og fortsat sikre, at afdelingen er et attraktivt sted at bo for alle.
Dette enorme arbejde indeholder blandt andet (i tilfældig rækkefølge):
- Altanbanko under Coronakrisen – med solid, positiv pressedækning
- Nye demokratiprocesser i forbindelse med det forberedende arbejde til ansøgningen om Infrastrukturmidler; herunder brug af alternative kommunikationsformer fx podcasts
- Vinder af BKF’s kulturpris for ’Årets kunstnerdrevne udstillingssteder 2020’ for udstillingen Til Vægs
- Massiv deltagelse i den offentlige debat; fx en kronik i Politiken
9.6.2020
- Besøg af den nye boligminister + boligordførerne
- Ansøgning om og etablering af et nyt gårdrum i samarbejde med
Nørrebro United
- Fælles spisning/sommerfest 2019 – med mad fra lokal gourmetkok – og over 200 deltagere.
Bag alle disse tiltag – og mange flere – er der en aktiv, engageret og dedikeret afdelingsbestyrelse, der bruger enorme ressourcer på – både internt
og eksternt – at fastholde, udvikle og ’bevise’, at AKB, København Lundtoftegade er et fedt sted at bo – og ikke en ghetto. Afdelingsbestyrelsen har
hele tiden hele fællesskabet i afdelingen for øje – og har hele tiden blik for
den langsigtede og bæredygtige udvikling af afdelingen.

1/1

Vi har v und e t 1. pris en ve d
KAB’s Fæl l essk abspris

V

i har modtaget den glædelige besked, at vi her i Lundtoftegade er
løbet afsted med 1. prisen på 10.000 kr. ved KAB’s Fællesskabspris.
Det er vi naturligvis meget beærede over.
På KAB’s hjemmeside skriver de:
”Beboerne i Lundtoftegade udmærker sig
ved at være nytænkende, hvilket har styrket
sammenholdet og fællesskabet i afdelingen.
Blandt eksempler på bestyrelsens indsatser
er altanbanko under corona-lockdown og en
massiv deltagelse i den oﬀentlige debat.”
Afdelingsbestyrelsen vil gerne give et stort tak til Helle Holsøe,
kundechef i KAB, og NørreBrobyggerne for at indstille os til denne
flotte pris. I kan læse begge indstillinger på siderne her, der beskriver
baggrunden for, hvorfor de har udpeget netop os til Fællesskabsprisen.

Indstilling til KAB – Fællesskabsprisen
Vi indstiller hermed Afdelingsbestyrelsen i Lundtoftegade til at vinde årets pris for deres ukuelige
engagement og omsorg for deres naboer. De har det seneste år sat en hel række projekter i søen. De er
ambitiøse og nysgerrige, de er interesserede og ønsker at gøre Lundtoftegade til et endnu bedre sted at bo.
De er ikke nogen almindelig afdelingsbestyrelse. De kæmper for at forandre ting omkring dem. De er
involveret i modstanden mod parallelsamfundspakken og ghettolisterne. De tager initiativ, og driver
projekter på en ny og voldsomt inspirerende måde. Ikke blot for os omkring dem, men folk kommer mange
steder fra til Lundtoftegade for at høre mere og være med. De tiltrækker også folk fra andre dele af verden,
der er nysgerrige for at vide mere om, hvordan de gør.
De har sat gang i og er bag følgende store projekter det seneste år: Lundtoftegade har fået et helt nyt
fodboldanlæg fra Realdania i samarbejde med den lokale fodbold klub Nørrebro United, en ansøgning til
infrastrukturpuljen med henblik på en større fysisk renovering og åbning af området mod resten af byen, en
massiv indsats for dialoger med politikere om suspendering af ”ghettolisten”, herunder en kronik i Politiken
der tiltrak sig medier og politikeres bevågenhed, Arkitektur festival, en kæmpe sommerfest med og for
beboere og gæster udefra, Golden Days, Til Vægs – en prisbelønnet udstillingsplatform for kunst i det
offentlige rum, der viser videoer på 7 skærme i boligområdet etc.
De står også bag en række stort anlagte arrangementer i foråret, hvor det handlede om at være sammen
hver for sig. De vidste, at mange beboere var alene og ensomme og trængte til, at der skete noget sjovt. Så
de lejede en stor vogn med højtalere og kørte fra gård til gård, så alle beboerne fik mulighed for at være
med fra deres altaner. Det blev til 2 gange Verdens højeste Altan-Banko med overdådige gaver indhentet
fra erhvervslivet på hele Nørrebro, 1 gang Ramadan fejring med fællessang hver for sig på altanerne og
med Isam B og lokale børn, der sang fra vognen, 1 gang Sange fra Lundtoftegade med forskellige beboere,
der optrådte med egen musik fra vognen, der kørte fra gård til gård – det spændte fra klassisk musik til rap.
De er beboerdemokratiet anno 2020 – og de brænder for deres naboer i Lundtoftegade. Det arbejde er
fuldkommen unikt og bør i den grad anerkendes i hele KAB med Fællesskabsprisen.

Mange hilsener
NørreBrobyggerne – en boligsocial helhedsplan på ydre Nørrebro
AKB, København

S

En introduktion til healing

øndag den 29/11 kl. 20.00 skal vi sammen heale ghettolisten, når
vi afholder verdens største fjernhealing.

Alle mennesker har evnen til at heale og overføre energi. En
grundlæggende healeruddannelse tager omkring et år, men samlet
og under vejledning kan vi godt blive en kanal for de universelle
healingsenergier og heale ghettolisten.
Derfor har reikimester og tidligere beboer og næstformand i
Lundtoftegade Peter Hegnhøj sagt ja til at give en introduktion til
healing. Peter har med egne ord aldrig healet en ghettoliste før, men
forstiller sig at energierne skal koncentreres om politikernes forhold
til ghettolisten og Lundtoftegades placering der. Desuden skal vi heale på beboernes egen opfattelse
og det relationelle forhold mellem os og dem. Altså den manglende sammenhæng, der er mellem
boligområder som Lundtoftegades selvforståelse og omverdenens forståelse og blik på mennesker i et
specifikt boligområde. Vi kan også kalde dette en situationshealing.
Onsdag den 11/11 kl. 18.00 inviteres du derfor til en introduktionsaften i Beboerhuset.
Denne aften skal vi lære de mest basale forståelser og teknikker til healing, og hvordan man kan
kanalisere universel energi.

Vi glæder os!

Kunstparaden

Paraden og Corona

Søndag d. 29. november

V

i arbejder i øjeblikket ekstra hårdt for at få alle de praktiske detaljer klar til den store
dag - den 29. november.

Paraden har helt fra start været bygget op omkring corona-afstand og vi planlægger,
naturligvis, en parade, hvor alle hensyn bliver taget, så paraden bliver sikker at deltage i.
Vi sørger for god afstand uden, at vi går på kompromis med paradens formål - en
stor, flot, farverig og anderledes kunstparade, der skal tiltrække opmærksomhed til
Lundtoftegade. Det bliver protester imod ghettoloven, men på en helt anderledes og
kreativ måde. Vi vil heale ghettolisten og lave en overraskende og uventet kommentar.

En parade med god afstand imellem deltagerne

I en “normal” parade går man oftest tæt sammen med de andre deltagere. Men det går
naturligvis ikke i disse tider. Derfor sørger vi for, at alle deltagere har 3 meters afstand
imellem sig igennem hele paraden - både foran og bagved. På linje bliver der 3,5 meter
imellem os. Det hjælper pindende, som bannerne sidder på, os med. Alle deltageres
ansigter kommer desuden til at vende i samme retning og paraden foregår udenfor i den
friske luft.

Tilmeld dig hos Til Vægs!

Paraden foregår søndag den 29. november, og kl. 14.00 går vi sammen - med afstand en gang rundt om Lundtoftegade.
Tilmeld dig hos Til Vægs kontakt@tilvaegs.com eller på 40 20 02 38 så
sørger vi for, at du får alle de praktiske detaljer. Fx tid og sted vi mødes d. 29. november.
Du bliver også opdateret, hvis der skulle komme ændringer. Du er altid velkommen til at
skrive eller ringe til os med dine spørgsmål.

Kig forbi

Vi har heldigvis en masse dygtige hjælpere til at lave de visuelle ting til paraden. Der er fx
fuld gang i symaskinerne hos de dygtige ‘I Tråd Med Verden’, der hjælper os med at sy de
store farverige bannere.
Desuden hjælper billedkunstner Marie-Louise Vittrup os med at designe bannere og
masker i beboerhuset sammen med Mette Nisgaard fra Til Vægs. I er velkomne til at
kigge forbi i beboerhuset og se, hvad de laver tirsdag - torsdag.

Vi glæder os!

Til Vægs <3

Et eksempel på et banner.
Pindende, som banneret
sidder på, hjælper med
at holde afstand imellem
deltagerne, så der bliver
3,5 meters afstand
imellem deltagerne, der
går på linje med hinanden.

Her kan du se et
eksempel på noget
af det, som I Tråd
Med Verden er i
gang med at sy til
paraden.

NørreBrobyggerne

Stevnsgade Basketball vender tilbage
Stevnsgade Basketball, som både i sommers og her i efterårsferien afholdte
BasketCamps, vender stærkt tilbage med ”baggårdsbasket” i AKB
Lundtoftegade.
Så hold øje med både facebooksiden ”Lundtoftegade, København
N” samt opslag i opgangene om hvornår første dag med
”baggårdsbasket” med Stevnsgade Basket for børn og unge finder
sted.

Klima-event dag med boder og aktiviteter

En gruppe unge beboere er i gang med at planlægge et lille event med fokus på børn og
affaldssortering. Der vil være tre små boder med forskellige aktiviteter og mulighed for
at vinde en præmie.
Der vil naturligvis være stor fokus på afstand og afspritning.
Det kommer til at foregå søndag den 15. november imellem kl. 12-14 nede ved
svævebanen.
Tilmeld jer:
Det er vigtigt, at I tilmelder jer hos
Børne og unge medarbejder Louise Skytte fra
NørreBrobyggerne:
Mobil: 40 12 94 95 | Mail: lsk@kab-bolig.dk
Tag din familie eller ven under armen og kom
ned og vær med. Alle er velkomne!

Familiekøkkenet er et ’online’ madkursus på 6 gange. Her lærer far/mor og barn
at lave lækker og sund mad sammen - hjemme i jeres eget køkken.
Gratis at være med: En gang om ugen kan I hente gratis mad til 6 personer, en
opskrift og et videoklip. På videoen viser en underviser og et barn seje køkkentricks, og hvordan I laver maden sammen. Det bliver sjovt.
Hvem kan være med? Familier med minimum
1 barn, der går i 2-5. klasse.
Tilmeld jer hos Simon fra NørreBrobyggerne på
tlf.: 30 45 77 98.
Sted, datoer og tidspunkt: Vi udleverer maden
den 11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12 og 16/12
foran AKB, Lundtoftegade 21A - kl. 16.15.

Har du brug for julehjælp i år?
Der er nu mindre end en måned til, at julemåneden
oﬃcielt starter. Man kan allerede se, at butikkerne er
begyndt at forberede sig med at sælge diverse juleknas
og pynt.
Hvis du har brug for julehjælp i år, så kan du allerede
nu søge om julehjælp hos NørreBrobyggerne. Det gør
du ved at kontakte Social Vicevært Mia Hedlund Fink:
Mobil: 40 19 99 76 | Mail: mihf@kab-bolig.dk

Se Familiekøkkenets Teaser via dette link: https://bit.ly/2TKXSyE

NørreBrobyg g erne

KOM MED PÅ
FAMILIEKØKKENETS
ONLINE MADKURSUS

Forenings-info

Pusterummet på sensommertur
Foreningen Pusterummet var
d. 5. september på en dejlig
sensommertur til Memphis Manision
(Elvis museet) og Hvidsten kro. Det var
en lang og hyggelig tur med en masse
oplevelser og godt samvær.
På foreningens vegne takker vi de
beboere, der var med på turen.
Bedste hilsner
Turudvalget

Aflysning af generalforsamlingen

På grund af fare for smitte af
coronavirus har Pusterummets
bestyrelse truffet beslutningen om
at aflyse generalforsamlingen, som
skulle være afholdt i midten af
november måned.
Bestyrelsen vil vende tilbage med
en ny dato og i dette force mejeur
tilfælde vil bestyrelsen fortsætte sit
arbejde efter bedste evne.

Jeannette Ehlers

Fotokredit: Delmar Mavignier

Fernisering fredag d. 6. november kl. 17.00, Lundtoftegade 75, Blok A

Whip It Good - The Gaze - Black Bullets
6. nov. 2020 - 6. jan. 2021

Vises hver torsdag-søndag kl. 9-19 på Til Vægs’ 7 skærme i AKB Lundtoftegade

J

eannette Ehlers bruger særligt performancekunsten og det performative billedsprog
til at invitere publikum ind i hendes kunst. Tematikker som kolonisering,
identitet og slavehandlen er alle væsentlige omdrejningspunkter i hendes værker,
og særligt fremtrædende er historieskrivningen. Hun insisterer på at omforme vores
historieskrivning og dermed vores mulighed for at handle.
De tre værker er blevet vist både nationalt og internationalt, og nu er de altså
kommet til AKB Lundtoftegade. Særligt spændende for os er de mange paralleller, der
kan drages fra Jeannette Ehlers’ kunst til de lokalpolitiske emner, der er aktuelle
her i Lundtoftegade. Lundtoftegade er et område, der skrives historie for og om, men
sjældent med. Et område, der ikke er godt nok som det er og derfor skal omformes,
rammesættes og listes, så det kan forbedres og passe ind.
Udstillingen understreger både hvordan dine personlige, juridiske og politiske
rettigheder påvirkes af, hvordan andre ser dig, men også hvordan bestemte grupper af
mennesker begrænses og på forhånd udpeges som kriminelle eller andenrangsborgere.
Whip It Good – er en performancevideo, der udforsker arven fra kolonialismen og
slaveriet. Iført hvid ansigtsmaling og hvidt tøj, pisker Jeannette Ehlers et hvidt
lærred med hårde piskeslag efter at have rullet pisken i knust sort kul på gulvet, og
skaber dermed et billede af sorte streger på lærredet.
The Gaze - består af en gruppe mænd og kvinder, alle med minoritetsbaggrund, som
stirrer intenst ind i kameraet. The Gaze udfordrer ’det hvide blik’ og understreger
det faktum, at det at være sort i sig selv ikke bør gøre én til en skydeskive.
Black Bullets - er en hyldest til den Haitiske revolution, hvor slavegjorte afrikanere
gjorde oprør mod den koloniale regering i 1791. Slaveriet, som blev udøvet af den
franske kolonimagt på Haiti, er kendt som en af de mest grusomme i historien. Den
eneste succesrige revolution af slavegjorte afrikanere lægger grundlaget for Haiti’s
uafhængighed i 1803. Ehlers’ ﬁlm består af vandrende skikkelser og skygger afbildet op
imod himlen ved det historiske fort i Haiti.

Opslagstavlen
MILJØDAGEN
FÆDRENETVÆRKET vil gerne takke
alle de seje engagerede børn, der deltog i
Miljødagen den 17. oktober.
Fædrenetværket har allerede planer om
at lave flere miljøtiltag i 2021, hvilket I
selvfølgelig vil få info omkring, når det er
helt på plads.

Afdelingsbestyrelsen
Beboerhuset, 41B, 1. sal

akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
NY træffetid pr. 1. Januar 2021: Sidste Torsdag i måneden ml. kl. 18:00 & 19:00
ÅBENT HUS den 1. Torsdag i måneden fra kl. 18:00 til kl. 21:00, hvor vi spiser
sammen fra kl. 18:30 til 19:00 - Så kom glad og få en bid mad!

Vi drømmer om, at denne aften bliver et samlingspunkt for
ALLE frivillige og nysgerrige beboere.

Undtaget er Helligdage og hele Juli måned

I resten af 2020, er træffetiden aflyst,
men kontakt os via mail, for en aftale.

Lidt om Ghettoloven og dens konsekvenser

L

undtoftegade er på ghettoloisten, og hvis vi ikke kommer af i år, pr.
1. december, eller senest næste år, så skal vi reducere vores andel af
familieboliger til 40%. Det er ret tragisk at tænke på!

Hvis ikke vi kommer af listen i år, så vil afdelingsbestyrelsen i det kommende år
løbende afholde åbne møder, hvor vi vil fremlægge vores tanker om en løsning.
Vi er allerede i fuld gang med at lave diverse initiativer, hvor vi inddrager jer
beboere. Bl.a. med kampagnen ’Vi ER den blandede by’, som vi præsenterede i
Lundposten nr. 11 og 12 samt på Facebook. Måske har du fået fat i et eksemplar
af den flotte plakat med portrætterne af dine naboer (og måske dig på?) og set
den ude i gadebilledet?
Kommer vi ikke af listen, vil vi anbefale, at I beboere tager del i udviklingen af
den tvungne udviklingsplan, der skal godkendes i Københavns Kommune og i
Organisationsbestyrelsen. Hvorefter den skal til godkendelse i Boligministeriet.
Inden da skal vi dog have vores plan til afstemning på afdelingsmødet i
september 2021. Det hører I mere om når og hvis det bliver aktuelt.
Podcasten ’Mere end Mursten’ giver et overskueligt indblik i ghettoloven
Hvis du gerne vil vide mere om, hvad ghettolisten helt præcist handler om, så kan du give podcasten Mere end
Mursten et lyt. Der er kun 6 afsnit og de varer maks 35 min. hver. Så det er en overskuelig måde at få lidt mere viden
om ghettoloven på. Den giver med udgangspunkt i Vollsmose, Gellerup og Mjølnerparken en rigtig god, og nede på
jorden, indsigt i, hvad ghettoloven handler om (for ja, der er mange ting at holde styr på med den liste).
”Mere end Mursten er en podcast i seks afsnit, der undersøger Parallelssamfundspakken –
bredt kendt som Ghettopakken. Podcasten er en kritisk granskning af lovpakken og dens
konsekvenser for beboere såvel som boliger i Danmarks almene boligområder.”
Find podcasten ved at bruge følgende link https://spoti.fi/34MGpw4 eller søg efter
’Mere end Mursten’ i din browser eller podcast app.

Gratis online konference med Almen Modstand
Vi vil gerne opfordre jer til at deltage i Almen Modstands konference lørdag d. 21. november 2020, kl. 11-18.
Konferencen vil have fokus på myter og fakta om den almene boligsektor. Almen Modstand ønsker at give almene
beboere og andre interesserede et bedre vidensgrundlag for at kunne engagere sig i den lokale og bredere offentlige
debat omkring de såkaldte ghettolovgivninger.
Der vil være spændende oplæg fra eksperter, forskere og beboere
om aktuelle temaer som tvangsflytningers psykologiske effekter,
neoliberale bypolitiske udviklinger, konsekvenser af privatisering for
lejere, statistisk som politisk værktøj, migration og byudvikling, social
mix som byplanlægningsstrategi og stigmatisering af almene beboere.
Tilmeld dig Facebook eventet her https://bit.ly/324akxL
hvor du kan finde link til at tilmelde dig konferencen og blive
opdateret om det endelige program.

Beboerportræt

D

a Pernille Guldbæk flyttede fra et villakvarter i Thisted til
AKB Lundtoftegade kom hun, næsten, tilbage til sit gamle
hood. Pernille er vokset op i en almen bolig, blot et stenkast fra
Lundtoftegade. Faktisk har hun udsigt til sin barndoms-blok
fra sit vindue på 10 sal. En af de ting hun især sætter pris på ved
at bo i AKB Lundtoftegade er mangfoldigheden og det sociale
ansvar, hun kan mærke her.
Hvor lang tid har du boet her?
Pernille i et af sine ynglingsrum - køkkenet.
- Jeg flyttede ind den 1. oktober 2019, så jeg har boet her i et år. Jeg
er faldet godt til, men det er jo heller ikke nyt for mig at bo i en almen bolig. Så det var ligesom at komme hjem.
Hvad var grunden til, at du flyttede hertil?
- Min kæreste Bo var en stor grund til, at jeg flyttede hertil, da han boede her i forvejen. Men han var ikke den eneste
grund. De sidste år, hvor jeg boede i mit hus i Thisted, havde jeg gået og leget med tanken om, at jeg gerne ville
tilbage til København, når mine unger blev store nok og flyttede hjemmefra. Selvom jeg havde et stort netværk, blev
det for stille for mig at sidde i et villakvarter i Thisted.
Hvordan var overgangen fra Thisted til AKB Lundtoftegade?
- Det har været rart at opleve at blive en del af et fællesskab. Det var jeg også i villakvarteret, men ikke på samme
måde som her. Her møder man folk på fællesarealerne og i elevatorerne hele tiden, og så er der jo tusind gange
flere arrangementer, du kan rende til her. Da jeg boede i Thisted løb jeg ikke så ofte ind i min nabo, medmindre
at vi havde aftalt det. Man kommer hjem, parkerer bilen og går ind i sit hus. Her render man jo bare på hinanden
tilfældigt. Jeg vil gerne gå op af trappen minimum én gang om dagen, for motionens skyld, men jeg sørger også
for at tage elevatoren, for der møder jeg mine naboer og får vekslet et par ord med dem. Det gør også, at man er
opmærksom, hvis der er nogle, man ikke har set et stykke tid.
Var der noget, du særligt lagde mærke til, da du flyttede hertil?
- Jeg mærker en anden slags mangfoldighed her. Fx havde jeg en oplevelse hjemme i mit gamle villakvarter, der
fortæller det, jeg oplever ret godt. En dag jeg stod udenfor mit hus, kunne jeg langt nede af vejen se en mand, der
kom gående i hospitalstøj med en kørestol og en raslende pose over håndtaget. Han så meget forhutlet ud. Jeg kunne
se, at han spurgte nogle forbipasserende om noget. De svarede ham, men var også hurtigt videre. Da han nærmede
sig mig, kunne jeg med det samme se, at der var noget galt. Han spurgte efter herberget og anede ikke, hvordan han
var kommet til Thy. På den anden side af hans hoved kunne jeg se, at han havde et langt ar, stadig med hæfteklammer
i. Jeg ringede til en i mit netværk, som foreslog, at jeg kørte ind på hospitalet med ham.
- Det jeg vil sige med denne historie er, at jeg kan ikke lade være med at tænke, om det ville være blevet håndteret
anderledes her. Jeg tror måske, at der er flere, der føler et større socialt ansvar, når man kan se, at der er et menneske,
der har brug for hjælp. Ihvertfald finde ud af, hvad det drejer sig om. Jeg siger ikke, at det er af ond vilje, at folk går
videre. Det jeg mener er, at hvis du er vokset op et sted, hvor du aldrig har mødt et så bredt spektrum af mennesker,
som du fx møder her, så har du måske heller ikke den samme sociale ansvarsfølelse. Lige præcis den sociale
ansvarsfølelses kan jeg mærke her på en helt anden måde. Det synes jeg er et kæmpe plus.

Vil du være med i et beboerportræt? Eller har du en historie at fortælle dine naboer?
Så skriv/ring til redaktør Mia: mialeedjensen@gmail.com | 28 61 11 96

Beboerportræt
Er du engageret i nogle foreninger / andre initiativer her?
- Jeg er med i solcelleudvalget, men da jeg flyttede ind tog jeg et bevidst valg om, at jeg ville vente med at melde mig
ind i for meget. Jeg havde travlt med at flytte, nyt arbejde og nye rutiner sammen med min nye kæreste i den nye
lejlighed. Men jeg benytter mig af mange af de muligheder, der er her i området. Jeg besøger fx vores naboer Urban
13s filmklub hver onsdag, hvor jeg nyder at se de lidt anderledes film, de viser.
- Selvom man bor i en almen bolig, er det jo ikke ensbetydende med, at man vil og har tid til at deltage i alle de ting,
der foregår. Forleden var jeg til et arrangement i beboerhuset, hvor der var en i panelet, der sagde noget ret godt.
Han sagde, at i stedet for at man kun er deltagende i det sociale liv ved at melde sig til ting, så kan man anskue det
sådan, at valget ved at bo her, også er et valg man gør i forhold til at være en del af et fællesskab. Fællesskabet er ikke
kun defineret på om man kommer til arrangementer osv. Det handler også helt basalt om, du er en god nabo og
snakker med folk. Når vi bor i den blandede by, så er det også forskelligt, hvordan folk bor og engagerer sig i deres
nærmiljø. Fordi, vi er alle forskellige. Det med at være en god nabo synes jeg er en vigtig social kompetence, der skal
anses som en kvalitet og en måde at bidrage til fællesskabet på. Det er jeg ret optaget af i øjeblikket.
Kan du se dig selv bo i AKB Lundtoftegade i fremtiden?
- Ja, med den her udsigt, hvor søren skulle vi ellers flytte hen? Jeg kan ikke forestille mig, at bo andre steder lige nu.
Hvad er dig yndlingsrum her i lejligheden?
- Det er altanen og køkkenet. Det kan dog være meget varmt på altanen om sommeren. Men nu kommer sæsonen,
hvor vi kan bruge den mere.
Pernilles kæreste Bo fotograferer flittigt solnedgangen fra altanen, som han poster billeder af under hashtagget
#dinlokalesolnedgangspusher på Facebook.
- En smuk solnedgang bliver man aldrig træt af at kigge på. Den er endegyldig, slutter Pernille og smiler.

Sådan ser solnedgangen ud fra lejligheden på 10 sal.

Bo i fuld gang med at tage billeder af solnedgangen fra altanen.

7. nov. kl. 17:30

7. nov. kl. 19:30

11. nov. kl. 19:00

12. nov. kl. 18:30

Koncert | MOB WAR (ekstra)

Koncert | MOB WAR

Filmklubben | Amerikanske

Musik-Quiz | URBAN 13

indiefilm | En indiefilm før
indiefilmene

14. nov. kl. 20:00

15. nov. kl. 14:30

18. nov. kl. 19:00

19. nov. kl. 19:00

Koncert | Ecstasy in Order +

Filmklubben | Marathon

Filmklubben | Amerikanske

Koncert | Peter Wangel

Jenny (Release)

| Rigshospitalet

indiefilm | Sidste skoledag

med band + support
(ekstrakoncert)

20. nov. kl. 19:00

25. nov. kl. 19:00

26. nov. kl. 18:00

26. nov. kl. 20:15

Koncert | Peter Wangel

Filmklubben | Amerikanske

Koncert | URO

Koncert | URO (ekstra)

med band + support

indiefilm | At springe ud i
Brooklyn

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
27. november kl. 19:00
Koncert | ZAAR
+ Kortfilmen ’Homesick’

