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DIT, MIT, VORES TALERør

Lundposten

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 januar
og august.
Lundposten 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: Kristian Buus
- Vectors: hunde: pch.vector på freepik.com

Vintermørket og Covid 19

U

nder nedlukningen i foråret oplevede vi for første
gang det at være sammen hver for sig. De grønne
bøgeblade sprang ud og det gav os alle et håb og et
glimt af lys i en tid, hvor vi oplevede, at samfundet og
vores liv ændrede sig. En del mærkede sikkert også en
ængstelighed indeni, for hvad ville pandemien betyde
for os fremover?

I den sociale helhedsplans arbejde oplever vi også en
stigende menneskelig træthed i de små hjem.
Mange oplever afmagt og frustrationer, der kan skabe
uligevægt som ikke altid er lige sundt for alle.
Den sociale helhedsplans medarbejdere kan hjælpe og
støtte jer alle sammen, men her er vi også nødt til at
appellere til jeres tålmodighed, for vi har travlt.

Nu er der næsten gået et år, og forsamlingstallet er
nede på fem. Børn skal hjemmeskoles, deres sociale
udvikling bliver ikke længe stimuleret i skolegården
eller blandt dygtige pædagoger i børnehaven. Ældre får
sværere ved at få besøg fra deres kære. Unge mangler
det sociale ungdomsliv, som er med til definere dem
som voksne mennesker senere i livet, og lejlighederne
virker små, for hvordan skal de få ro til at lave deres
næste aflevering. Vi er ALLE ramt, og det er vigtigt, at
vi igen husker på, at vores hjem er et sted, hvor både
aktivitet finder sted, og et sted hvor ro skal have sin
plads.

Når det er sagt, er det også vigtigt at huske på, at der er
lys forude. Vi håber jo alle, at vaccinen kan
sikre en langsom genåbning, og at vi igen kan mødes
over en kop kaffe i vores fællesskab og at krammere,
som vi nok alle sammen savner, kan gives til vores
naboer.

Vores boliger er lavet af beton, og sidste år lavede
afdelingsbestyrelsen et samarbejde med Københavns
Universitet og støjudvalget i Lundtoftegade. Her
blev det tydeligt, at støj bevæger sig forskelligt og
små ting som støvsugning og legoklodser og andre
hverdagsaktiviteter, som er helt naturligt og vigtigt i
hjemmet, oftest kan høres hos underboen. Men det er
vigtigt at pointere, at livet ikke må stoppes, men i stedet
skal kunne rummes af os alle.
Så med udgangspunkt i, at der i alle hjem skal være
plads til både ro og aktivitet, bliver du også nødt til
at forholde dig til, hvordan du i dit og alle andres
hjem forholder dig til vigtige kernebegreber som
tålmodighed, overbærenhed og ikke mindst det gode
naboskab. Dette skriver vi, fordi vi oplever, at flere og
flere beboere begynder at blive tyndslidt, og små ting
vokser sig store. Der er med andre ord et stigende antal
naboklager på driftens bord. Vi vil gerne appellere til, at
alle både udviser tålmodighed og overbærenhed, men
også hele tiden husker på, at naboen også har behov for
både aktivitet og ro i deres hjem, det er nemlig sådan, at
vi sikrer det gode naboskab.

Som en serviceoplysning til de mange beboere, der
gerne vil tage hensyn til deres nærmeste naboer, kan vi
oplyse at bore/banketiderne i Lundtoftegade er;
Man-fre kl. 8.00-19.00
Lørdag kl. 9.00-15.00
Søn & helligdage kl. 10.00-14.00.
Kærlig hilsen, Driften, afdelingsbestyrelsen &
De boligsociale

Ny organisering ramt af virus
- men engagementet finder alligevel vej!

V

i i afdelingsbestyrelsens varslede sidste år en stor ny organiseringsstrategi for hele
det frivillige liv og måden at få indflydelse på i Lundtoftegade. På afdelingsmødet i
september og ved en række workshops oplevede vi, at I bakkede op, meldte jer til og ville
være med! Det glæder os enormt!
Desværre er vores drømme om at starte nye udvalg op og lave månedlige fælles
aktivistdage blevet bremset af coronavirussen. Men vi har ikke givet op!
Vi arbejder stadig på den store nye organisering, og vi har besluttet at tage et skridt ad
gangen. Særligt har vi i den kommende tid et fokus på at få vores børne- og ungeudvalg
op at køre. Det kræver samarbejde mellem jer engagerede beboere, afdelingsbestyrelsen,
driften og de nye boligsociale medarbejdere, der er blevet ansat, og som præsenteres her i
bladet.
Men selvom coronavirussen begrænser vores muligheder for at mødes, så ligger
initiativet heldigvis ikke stille her i Lundtoftegade! Heldigvis har aktive beboer selv taget
teten og sat ting i gang. Det er vi glade for. For mange ting kan stadig lade sig gøre, selv i
en asocial coronatid.
Som I kan læse i dette nummer af Lundposten, så er en ny Hundegruppe/
Hundearbejdsgruppe under opsejling. Vaskerigruppen har holdt møde med Saniva,
Solcellegruppen lever, Nabostøjgruppen har været i gang (læs om Nabostøj-udgivelsen
her i Lundposten!) og flere andre arbejdsgrupper kører mere eller mindre uhindret indtil
videre – dog i nye formater og med nye måder at mødes på.
Senest kom et nyt tiltag på banen for Børn og unge: ”Ringe i vandet”. Det er også dejligt!
Vi håber, at vi snart kan vende tilbage til alle jer, der har meldt jer ind på både det ene
og det andet. Det er så urimeligt, at vi ikke kan gribe jeres engagement, når det er der.
Det glæder vi os til, at vi kan. Men det betyder altså ikke, at I ikke kan starte i dag med at
skabe et godt naboskab omkring det, I brænder for!
Hvis I har idéer til initiativer i Lundtoftegade, som kan lade sig gøre indenfor
coronarestriktionerne, så skal I vide, at I har bestyrelsens opbakning!

Har du spørgsmål eller idéer? Så er du altid velkommen til at skrive til os her
i afdelingsbestyrelsen: akb@lundtoftegade.ab@gmail.com

Savner du også et busstoppested (250S) mere i Lundtoftegade?
I efteråret 2020 har Medborgerne samlet beboere i og omkring Lundtoftegade, der er engagerede i
deres lokalområde, og som vil bruge deres eget stærke fællesskab til at skabe lokal forandring.
Formålet var, at vi alle sammen kunne løse nogle af de vigtigste udfordringer i vores område med
Medborgernes støtte. Det er der nu kommet en konkret sag ud af, nemlig at få et ekstra
busstoppested mere til Lundtoftegade.
Her i Lundtoftegade er vi nemlig en del beboere, der savner et busstoppested mere i vores
hverdag. Som det er nu, er der er langt at gå til Nørrebro Station eller Borups Plads, for blandt
andet ældre, dårligt gående og beboere med børn. Det kan have svært ved at komme til lægen, og
nogle kan ikke bære deres varer hjem, hvis de for eksempel har været i Føtex eller Nørrebro
Bycenter. Men der er også langt at gå for forældre med småbørn, der skal til og fra institution og
skole og afstanden til bussen kan hindre nogen i at deltage i fritidsaktiviteter og sociale
arrangementer.
Lige nu er vi derfor en lille gruppe beboere, som sammen med Medborgerne og HK Hovedstaden
er engageret i sagen. Men hvis det skal lykkes for os, så skal vi være flere. MANGE FLERE!
Vi søger derfor beboere fra Lundtoftegade (og nærområdet) som også gerne vil have et ekstra
busstoppested (250S) og som har tid og lyst til at give en hånd med til den kampagne, der skal
give os et mere nemt tilgængeligt busstoppested. Hvad og hvor meget, man vil bidrage med er
selvfølgelig helt frivilligt, men vi har brug for ALLE, der kan afse selv den mindste smule tid,
arbejdskraft og kloge input/kreative ideer.
Så har DU lyst til at være med, så kan du gøre 2 ting: Du kan sende din mailadresse til
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com og skrive 250S i emnefeltet, eller du kan gå ind på vores
Facebookgruppe: AKB København, Lundtoftegade og der skrive du gerne vil være med.
Så kontakter vi dig og inviterer dig med til møderne i gruppen, som pt. foregår online via Teams. Vi
vil meget gerne være behjælpelig med at komme på de første par gange, men så er det meningen
at vi skal mødes hjemmefra i vores egne bløde sofaer, mens vi drikker en kop kaffe/the/cacao af
vores skønne Fællesskabskrus.
På gruppens vegne Henny, Kim og Lotte

Orientering vedrørende solcelleprojektet
Historik
Efter en meget langstrakt proces omkring etablering af solceller, der blev vedtaget på afdelingsmødet i september 2018, er vi nu ved at være i mål med projektet sammen med en ny leverandør.
Den samlede pris for projektet bliver ca. 10. mio. kr.
I forbindelse med etableringen af solcellerne på tagene, er udskiftning at tagpap under
solcellerne og på resten tagene med i projektet.
Der er sat nogenlunde samme beløb af til udskiftning af tagbelægningen i 2021.
Det beløb vil være nok til at finansiere hele solcelleprojektet incl. udskiftning af tagpap.
Så der kommer ikke nogen huslejestigning i forbindelse med opsætningen af solcellerne.
Det betyder at Lundtoftegade fremover vil producere og levere strøm til beboerne, fællesarealer
og ladestandere til el-biler. Alle el-målere skal derfor skiftes, hvilket vil give en årlig besparelse til
hvert lejemål på ca. 490 kr. og til afdelingen på 580-600.000 kr.
Set i lyset af KAB og AKB’s målsætnig om energibesparende foranstaltninger og mindre udledning af Co2, besparelser til beboerne, hvilket er i tråd med målsætningen ”pas på huslejen”, er vi
i driften og bestyrelsen meget tilfredse med det endelige projekt.
Selve anlægget:
Der monteres et komplet solcelleanlæg på 282 kWp fordelt over 11
anlæg færdigmonteret og kontrolleret.
Nyt tagpap på alle de 4 høje bygninger
Udskiftning af 750 stk. bimålere ved alle lejligheder.
Arbejdet bliver udført i løbet af foråret og vil tage 2 måneder.
Afdelingsbestyrelsen og Driften.
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En ny fællesskabsbus i Lundtoftegade

S

idste år vandt afdelingsbestyrelsen 1. prisen ved KAB’s Fællesskabspris på 10.000 kr. Den flotte
præmie har bestyrelsen valgt at give tilbage til fællesskabet, så de går til noget, alle beboere kan få
glæde af.
Derfor har bestyrelsen købt en gammel bus fra Solibus. Den kommer ikke til at køre rundt, men
derimod til at stå fast på vores område. Meningen med bussen er bl.a., at den skal bruges til
forskellige aktiviteter og som et slags fællesrum for beboere. Den bliver derfor indrettet, så den er
hyggelig og rar at sidde i. Hvad den helt præcist skal bruges til, får I naturligvis mere at vide om.
Der er allerede nedsat et busudvalg, der kommer til at stå for at arbejde med at udvikle på dens
potentiale, så vi alle kan få gavn og glæde af den.
I første omgang skal bussen køres ind på vores område, hvilket er noget busudvalget samarbejder
med driften om i øjeblikket.
I vil få meget mere at vide om bussen, og der kommer selvfølgelig en indvielse af bussen, når det er
muligt. Så hold øje med den farverige bus - den er lige på trapperne!

Hvis du har ideer til, hvad bussen skal bruges til, eller hvis du ønsker at være
en del af busudvalget, så skriv til afdelingsbestyrelsen:
akb@lundtoftegade.ab@gmail.com

N

NYT fra NørreBrobyggerne

ørreBrobyggerne er i gang. Vi er som alle andre præget af, at vi ikke
kan afholde aktiviteter i det omfang vi ønsker. Vi bruger i stedet
denne mærkelige tid på at lære boligområderne og hinanden at kende.
Vi går ture og taler med store og små. Vi holder også mange møder
online med vores samarbejdspartnere: afdelingsbestyrelser, foreninger og
kommune. Vi søger fonde til gode fremtidige aktiviteter og planlægger på
livet løs, hvordan vi kan lave aktiviteter sammen med jer, så snart vi igen
må samles i større grupper.
Helhedsplanen omfatter nu fem boligområder på Indre og Ydre Nørrebro.
Det er et nyt team, men med flere kendte ansigter.
I Lundtoftegade er Dorthe Korshøj den nye boligsociale vicevært, der
hjælper og støtter børnefamilierne, men hun kan også hjælpe andre
beboere med fx uforståelige breve og brobygning til det offentlige
system. Mia Hedlund Fink er fortsat boligsocial vicevært, men arbejder
nu i Blågården og Prater på Indre Nørrebro. Mette Nisgaard Larsen
arbejder tæt sammen med afdelingsbestyrelsen og driften om udvalgte
projekter. Hun arrangerer også en kunstklub for børn fra Lundtoftegade
sammen med Copenhagen Contemporary. Rola El-Dirawi er boligsocial
medarbejder. Hun har bl.a. fokus på at skabe rammerne omkring lærende
ungefællesskaber på både Ydre og Indre Nørrebro. Tobias Cromwell er
også boligsocial medarbejder og arbejder både på Ydre og Indre Nørrebro.
Han hjælper med fritidsjobs og lommepengeprojekter, fx et korps af
hundeluftere med unge fra Lundtoftegade. Det kommer I til at høre meget
mere om. Mette Jo Leisner er boligsocial vicevært i Titanparken. Eline
Feldman er fortsat leder for NørreBrobyggerne.
Senere på foråret kommer der, som en del af den nye helhedsplan to nye
indsatser fra socialforvaltningen til Lundtoftegade. Den ene er en indsats
for unge i alderen 12-25 år med fokus på uddannelse og beskæftigelse.
Den anden er familierådgivere, der arbejder sammen med os i
NørreBrobyggerne om at støtte familier. Alt det hører I mere om i marts
måned, når de går i gang.
Vi glæder os til at få lov til at være sammen med jer
alle snart igen. Indtil da er I velkomne til at ringe
eller skrive til os.
Mange hilsener
NørreBrobyggerne

Lundtoftegade har deltaget i et stort
forskningsprojekt om nabostøj
- og der er netop udkommet en gratis håndbog med gode råd om nabostøj
Sidste år indgik afdelingsbestyrelsen og støjudvalget i Lundtoftegade i et projekt i
samarbejde med Københavns Universitet om nabostøj. Som en del af projektet blev
der udført workshops, hvor bl.a. beboer fra Lundtoftegade skulle afprøve nye måder
at håndtere nabostøj på. De var bl.a. på lydvandring i hinandens hjem for at lytte
og sammen diskutere hverdagslyde fra deres naboer. Dette i samarbejde med to
antropologer og en bygningsakustiker fra FORCE Technology.
Der er nu udkommet en håndbog, der giver 12 konkrete råd om nabostøj. Bogens titel
er ”Håndbog: Gode råd om nabostøj – til beboere, bestyrelser og administratorer”.
(Du kan downloade bogen gratis ved at følge linket på næste side). Bogen giver
inspiration til beboere om at tage et fælles ansvar. Både dem, der er generet af nabostøj,
og dem, der bliver klaget over. Et af hovedbudskaberne i håndbogen er, at dialog er
vejen frem, også når det gælder nabostøj.
Bogen er en simpel håndbog på blot 20 sider og giver råd til, hvordan man bedre kan
håndtere de udfordringer, der opstår i etagebyggerier, hvor naboens lyde til tider kan
blive for høje eller for private.

"Bliver lydene for høje eller private kan de føles grænseoverskridende.
Forskningen har desuden vist os, at nabostøj langt fra altid handler om
hensynsløse naboer. Især i ældre bygninger spiller mangelfuld lydisolering en
lige så stor rolle."
Forskningen viser bl.a., at lyde bliver mindre generende, når man kender naboerne
og de fælles udfordringer. Og selvom ikke alle konflikter kan løses gennem dialog,
gør det en positiv forskel hvis man som naboer i fællesskab f.eks. får viden om, at
lydisoleringen i deres etageejendom er sparsom.
Håndbogen er blevet til på baggrund af flere års forskning i beboeres oplevelser af
nabostøj, senest gennem forskningsprojektet 'Sammen om nabostøj' på Institut for
Antropologi ved Københavns Universitet. Projektet er, ligesom håndbogen, støttet af
Grundejernes Investeringsfond og Realdania.
Du kan se en kort filmintroduktion til håndbogen og forskningsprojektet på Youtube:
https://youtu.be/gSKUJmS8YQw
Projektets hjemmeside hos Institut for Antropologi, Københavns Universitet:
Sammen om nabostøj: https://anthropology.ku.dk/research/research-projects/currentprojects/sammen-om-nabostoej/

DOWNLOAD BOGEN GRATIS VIA DETTE LINK:

https://gi.dk/publikationer/2021/haandbog_nabostoj

Håndbogens 12 råd om nabostøj
Otte råd til beboere:
1. Tag uformel kontakt med din nye nabo
2. Tal med din nabo, hvis du er generet af støj
3. Søg viden om bygningens lydisolering
4. Afprøv praktiske løsninger
5. Rådfør dig, inden du klager skriftligt
6. Prøv at forstå din nabos klager
7. Få hjælp af en neutral tredjepart
8. Investér i bedre lydisolering af lejligheden

Fire råd til bestyrelser/
administrationer:
1. Informér beboerne om bygningens lydisolering
2. Brug husordenen til at fremme dialogen om
nabostøj
3. Knyt en konfliktmægler til ejendommen
4. Investér i bedre lydisolering i
ejendommen

Hilsner fra beboere & foreninger

Godt nytår til alle!
Et stort tak til afdelingsbestyrelsen og alle de andre, der
har været med til at få os af ghettolisten.
TAK for det store arbejde!
Og tak for det fine juleshow i gården som vi nød fra
altanerne i december.

Flittige hænder og Bogklubben holder
lukket på grund af corona. Vi håber, at
vi kan starte op igen d. 12. april.
Mange hilsner
Flittige hænder & Bogklubben

Også et stort tak for et godt arbejde til alle
servicemedarbejdere og rengøringspersonale for det
store gode arbejde I udfører hver dag.
Jeg håber, at vi allesammen kommer godt ud af corona,
og at vi fortsat passer godt på hinanden.
Mange hilsner
Helle

Helbredelsen
d. 29/11- 2020
Kære beboere,
Så var vi der igen.
Tusind, tusind tak til alle jer, der har brugt så mange
timer på at sy og male alle de bannere i glade farver.
Alene det at vi andre frivillige bare skulle mødes under
buen for at demonstrere om ghettoplanen.
Især, da det så ud til, at vi ikke var mange nok, men
det blev vi, børn, unge og så os ældre, som fik en rigtig
dejlig oplevelse. Alt i farver og glæde.
En rigtig dejlig søndag!

Almen Modstand-demonstrationen
d. 5/12- 2020
Så vandrede Lundtoftegade igen og
brugte fodsåler til demonstrationen
ved Boligministeriet.
Det var en stor overraskelse at se, hvor
mange der var mødt op for at være
solidarisk med de 15 boligafdelinger,
som stadig er på ghettolisten.
I i bestyrelsen skal have en stor tak for
jeres arbejde med at hjælpe andre, og
bruge energi på, at vi igen markerer os.
Vi kan bruge et meget gammelt motto:

“Lundtoftegade overgiver
sig aldrig!”
Mange hilsner
Henny

Godt nytår!
Henny

Har du en hilsen, eller noget på hjerte, du gerne vil have i Lundposten?
Så er du altid velkommen til at skrive/ringe til redaktør Mia Leed Jensen på
mialeedjensen@gmail.com / 28 61 11 96
Du kan også smide din hilsen i postkassen ved beboerhuset - senest d. 25 i måneden.

Kære beboer i Lundtoftegade
Som mange af beboerne har bemærket, har Natteravnene ikke
været på gaden i det meste af 2020.
Natteravnenes intention er, at vi skal passe på hinanden.
Desværre starter 2021 med samme restriktioner som 2020 sluttede
med.
Det betyder at Natteravnene stadig ikke kan hilse på beboerne og de
glade unge, som vi møder på vores vandringer.
Vi håber på at vi i foråret kan komme til gå på gaden igen,
for Natteravnene er her fortsat, men lige nu ligger vi alle i ”reden”
og venter på bedre tider.
Der er stadig meget administrativt frivilligt arbejde som bliver lavet
under pandemien af de natteravne der stadig er her.
Men: vi mangler stadig frivillige Natteravne.
Og vi kunne godt tænke os, at du kommer med!
Ring til os allerede i dag på tlf.: 70 25 26 11
-hvis du vil være med til at gøre vores område tryg for såvel ældre
som unge i nattelivet.
Du skal være hjertelig velkommen.
Sidst, men ikke mindst så ønskes alle et lidt forsinket:

Rigtigt Godt Nyt-coronarfri-År.

Med venlig hilsen
på Natteravnene i Lundtoftegades vegne:
Henny Jensen

New Dog Working Group
- for All Dog Owners and Dog Lovers in Lundtoftegade
IN ENGLISH
Dear neighbours from Lundtoftegade,
It is so nice that we live in a pet friendly community where most of us are lucky
enough to be able to share our lives with our 4 legged family members; dogs, cats
and other animals too. But we know that unfortunately, that is not everyone’s reality
as living with an animal is also quite expensive and demands high responsibility and
perseverance.
We think that creating a space where both, dog owners and people that Love dogs
but for some reason can afford to have one, has a great potential as a brand new way
to socialize and get involved in our community. Like that, we could find a way to link
those who will to experience more time with an animal with those who might need
some help taking care of theirs for any reason. For instance, we know that some of our
kids would love to have a dog but their families can afford it or don’t have the time and
space to have a dog and on the other hand, some busy, sick or old people would really
appreciate someone taking their doggies for a walk every now and then and that would
be a so called win-win.
We are even more lucky to have a private doggy park so we are also thinking of having
regular doggy meetings where the neighbours and the dogs can meet each other’s and
create interesting synergies.
This is a call for all those that might find this idea interesting and want to meet up to
discuss it together with us and participate being hands on creating new pet friendly
meetings. Fresh ideas will be also very appreciated and everyone will be able to be
heard.
To participate in the meeting please send an email or call either Cristina on
crisdelespluges@gmail.com or 31391530 or instagram (crisdelespluges).
Or
Afdelingsbestyrelsen on akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Then we will get back to You with details on a corona friendly meeting so we together
can build an even better Lundtoftegade.

Thanks
Cristina

Ny hundearbejdsgruppe
- for alle hundeejere og hundeelskere i Lundtoftegade
Kære naboer i Lundtoftegade,
Det er så skønt, at vi bor i et dyrevenligt fællesskab, hvor de fleste af os er så heldige at
dele vores liv med vores firbenende familiemedlemmer; hunde, katte og andre dyr. Men,
vi ved desværre, at det ikke er alles virkelighed, da det at bo med et dyr også er ret dyrt
og kræver en stor grad af ansvar og vedholdenhed.
Vi tænker derfor på at skabe et sted, hvor både hundeejere og beboere, der elsker hunde,
men måske ikke har råd til en, kan udgøre et stort potentiale for en helt ny måde at
socialisere på og blive involveret i vores fællesskab. På den måde kunne vi finde en måde
at linke dem, der ønsker at bruge mere tid med dyr, med dem, der måske har brug for
lidt hjælp til at passe deres, af en eller anden grund. For eksempel ved vi, at nogle af
vores børn ville elske at have en hund, men deres familie har ikke råd eller har ikke tid
og plads til at have en hund. Og omvendt, nogle hundeejere, der enten har meget travlt,
er syge, eller ældre mennesker, ville virkelig sætte pris på nogle, der havde mulighed og
lyst til at gå en tur med deres hund sommetider. Dette kan vi roligt kan kalde en winwin situation.
Vi er endda så heldige at have vores helt egen hundegård, så vi tænker også på
at planlægge hundemøder, hvor naboer og hunde kan møde hinanden og skabe
interessante synergier.
Dette er hermed et kald til alle jer, der synes, at denne ide lyder interessant og har lyst til
at møde og diskutere ideen sammen med os, og deltage i at skabe disse nye dyrevenlige
møder. Nye ideer vil også blive tage imod med kyshånd, og vi vil sørge for at alle
kommer til orde.
Hvis du har lyst til at deltage i dette møde, så send en mail eller ring til Cristina
crisdelespluges@gmail.com eller 31391530 eller instagram (crisdelespluges).
Eller
Afdelingsbestyrelsen på akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Så vil vi vende tilbage til dig med detaljer om et corona-venligt møde, så vi sammen kan
skabe et endnu bedre Lundtoftegade.

Tak
Cristina

Halfdan Pisket på skærmene
- se udstillingen indtil d. 4. marts

Hvis du ikke allerede har udforsket Til Vægs’ udstilling med Halfdan Pisket, så kan du stadig nå
det. Udstillingen kører på de syv skærme imellem blokkene helt indtil d. 4. marts 2021. Du kan
læse mere om udstillingen herunder.
“Paranoia” er et portræt af livet i en by, der præges af ghettolove, visitationszoner, overvågning og
hvor private boliger konstant er udlejet til Airbnb. Et portræt af, hvordan livet er, når man altid kan
høre en sirene i det fjerne og altid er truet af en genhusning. Men også et portræt af omverdenens syn
på de mennesker, der bor i skæret fra de blå blink og den konstante trussel om nye love, der skal gøre
deres liv sværere.
Udstillingen er et forsøg på at få alt dette med i et univers, hvor der samtidig er drømme og glæde. De
oplevelser, der følger med når almindelige mennesker lever almindelige liv sammen med hinanden.
Omverdenens mistænkeliggørelse blandet med de ting, jeg syntes var de varme fra min egen barndom
i et socialt boligbyggeri.
Hovedparten af materialet, jeg har arbejdet med, er fra min seneste tegneserie “Døden”. Den historie
er lavet i en periode med en global pandemi og voldsomme skræmmebilleder af helt almindelige
mennesker. Jeg har forsøgt at tage nogle scener fra tegneserien og få dem til at fungere på en skærm.
Men der er også nyt materiale som er lavet specielt til Lundtoftegade. Jeg håber du vil gå rundt og se
de syv skærme og stykke din egen historie sammen.
For at en by skal være en by, skal der være noget
nyt, noget gammelt, noget smukt og noget grimt.
Hvis der er noget, der blinker for meget, eller er
ubehageligt at have en hverdag med, må I meget
gerne skrive til mig på halfdan@pisket.dk.
Jeg håber, I bliver glade for billederne. Og tillykke
med ikke at være på ghettolisten mere.

