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Mindeord til vores ejendomsleder
Kære Lundtoftegade,
Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores ejendomsleder Søren Davidsen uventet
gik bort fredag aften den 16. april.
Søren fik et hjertestop, og hans liv stod ikke til at redde. Han ville være blevet 63 år
søndag d. 18. april.
Denne tekst er skrevet på baggrund af udvekslinger mellem medlemmer af
afdelingsbestyrelsen, hvor vi har et stort behov for at beskrive, hvor værdsat Søren var både for sin faglighed og sin person.
---Mindeord
----

Søren var en højt værdsat ejendomsleder, den bedste vi overhovedet kunne få. Han var
tydeligvis glad og stolt over at være en del af fællesskabet og visionerne i Lundtoftegade.
Det bliver et umenneskeligt stort savn.
”Det er et stort chok. Simpelthen alt for hårdt og uretfærdigt. Der var jo masser af liv der
lå og ventede foran Søren D. Vi finder ikke én til at lede, som han formåede det, men vi
må fortsætte i hans ånd.”
Mange af os er lige nu i chok og meget triste, og vi skal – både sammen og hver for sig –
bruge tid på at bearbejde den triste og uretfærdige nyhed om, at vi har mistet en utrolig
varm, positiv, dygtig, engageret ejendomsleder - og anarkistisk ven!
”Så sent som i fredags oplevede vi i busgruppen den befriende tilgang han havde til
alle vores skøre indfald: Bare gør det, så skal det nok gå alt sammen. Så på trods af den
korte tid han nåede at være hos os, så vil han blive savnet for både sine menneskelige,
beboerdemokratiske og faglige egenskaber og han vil blive umådeligt svær at erstatte. Jeg
er oprigtig ked af det og håber, at vi alle lige stopper op og tænker på hvor skrøbeligt livet
er og hvordan vi får det bedste ud af det. Både for os selv og hinanden.”
Anarkisme, gåpåmod, omsorg og humor viste sig at være stærke forcer hos Søren i
arbejdet som ejendomsleder og som ven af beboere, bestyrelse og medarbejdere. Sørens
tid i vores fællesskab var alt for kort. Men han har sat et stort aftryk. På boligområdet og
ikke mindst i de mennesker, han har rørt undervejs.

”Søren Davidsen var særlig. En enestående mand og leder i et enestående alment
boligområde. Vi kunne have drevet det langt med Søren ved roret, det er jeg overbevist
om - endnu mere overbevist nu, da han er væk.
Alt var muligt i hans øjne, og jeg håber - ligesom jer - at vi formår at bygge videre på
den tilgang til den almene boligudvikling, som Søren Davidsen tydeligvis var stolt af at
bidrage til og understøtte her i Lundtoftegade.
Ham kommer vi til at huske”.
En ting, der lå Sørens hjerte meget nær, var at hjælpe dem, der var mindre heldige end
ham selv. Det tager vi med os videre. I bestyrelsen, driften og Nørrebrobyggerne har
vi valgt at donere penge til Sørens store hjertesag Parkinsonforeningen. Samtidig vil vi
plante et træ i Lundtoftegade til ære og minde.
Hvis nogle af jer har lyst til at sende en hilsen vil vi opfordre til at donere i hans navn til
Fit4Cure’s kamp mod Parkinson. Eventuelle bidrag kan sendes via MobilePay til: 909677
eller overføres til reg. nr: 9570 konto nr: 12731833.
						Tak for alt, Søren!
Du var one of a kind!
Med kærlig hilsen og tanke på familien
Bestyrelsen, driften og NørreBrobyggerne
Tag da kun min sidste spinkle mønt.
Livets sol er min den sidste del af livet,
for som solfanger er jeg nu begyndt at forstå,
at Alt og Intet er os givet.
Og en gang går solen sin
runde uden mig,
men når forårssolen skinner,
lever jeg!
Et vers af Benny Andersen (”Hilsen til forårssolen”)
-------

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?
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
Forsidefoto | Kristian Buus
Tryk | Regnbue Tryk

Okker gokker gummiklokker erle perle pif
paf puf væk med den beskidte luf – og væk
med betonklodserne …

D

ette er starten og forhåbentligt ikke
slutningen på vores affaldsmolokker. Som
mange af jer sikkert husker, blev der i fordums
tid lavet et samarbejde mellem Københavns
Kommune, den sociale helhedsplan, driften- og
i sidste ende også afdelingsmødet - vedtaget,
at vi skulle lukke skraldeskakterne, og at vi
alle hver især skulle til at affaldssortere for at
bidrage med den grønne omstilling.
Så okker gokker gummiklokker - vi fik 45
betonklodser af nogle affaldsmolokker ud og stå
på vores fællesarealer, og her står de stadig. Her
kunne mange af jer sikkert gå hen og tænke:
”men hvad gør I ved det?”.
Vi (og her er der tale om driften og medlemmer
af afdelingsbestyrelsen) er kastet ud i en meget
lidenskabelig og farlig tango med kommunens
Bygge- og Teknikforvaltningen, og for at være
helt ærligt, kan de være meget tunge at danse
med, og de danser ikke altid lige efter vores
pibe.
Med andre ord vi er i gang med en hård
forhandling, og har nu lagt et massivt pres på
kommunen, for vi ønsker:
1. At få de store betonklodser gravet ned
og etableret nogle miljøstationer, så vi kan
påbegynde en ansvarlig affaldssortering i tråd
med den grønne bølge, som er gavnlig for os
selv og hele klodens fremtid.
2. At stille kommunen til ansvar for den samme
ansvarlighed.
Selvom forhandlingerne er hårde og tager tid, så
er vi dog mere forhåbningsfulde end tidligere,
for vi oplever i øjeblikket en opblødning og
dermed et håb om, at den gordiske knude kan
løses.

Så kære beboere: Erle perle pif paf puf, væk
med den beskidte luf - det er helt klart, hvad vi
arbejder på at de store betonklodser skal: De
skal nemlig helst ned i jorden snarest muligt,
så vi ikke længere behøver at se på de mange
betonklodser, som forurener den spirende
skønhed, som foråret bringer til Lundtoftegades
grønne fælles arealer.
Hvornår kommer det så til at ske?
Bygge- og Teknikforvaltningen er nu gået så
meget i dialog med os, at de ser en pointe i at
komme ud for at se området, og det virker til at
samarbejdet og tiltagene er mere konstruktive
end det, vi indtil nu har oplevet. Det betyder,
at vi i arbejdsgruppen håber på, at vi, inden
2021 udløber, har nedgravet affaldsmolokker og
etablerede miljøstationer. Og hvis vi samtidig
skal komme med et konservativt bud, så er vi
nok ude i foråret 2022.
Afdelingsmødet aflyses …
Som afsluttende bemærkning vil vi på
afdelingsbestyrelsens og driftens vegne sige, at
selv om foråret er godt på vej, og vaccinerne er
ved at blive udrullet, har vi med udgangspunkt
i AKBs anbefalinger valgt at aflyse
afdelingsmødet til maj – da vi ikke kan gøre
det fysisk på en forsvarlig måde eller digitalt
på en inkluderende måde. Det betyder, at selve
regnskabsfremlæggelsen, ligesom sidste år,
bliver fremlagt på afdelingsmødet i september.
Skrevet af :
Ejendomsleder Søren Davidsen &
Bestyrelsesmedlem Line Bach Holm

Opdatering på Huset i nr. 21a-23: En økonomisk udfordring
- men også en mulighed
Kære naboer,
Her får I en opdatering på et af de store projekter, som bestyrelsen arbejder med bag linjerne.
En af de sager, som vi pt. bruger meget tid på, er det halvtomme hus i nr. 21a-23/gårdrum EF, som er udlejet
til Københavns Kommune.
I bestyrelsen har vi modtaget en besked fra kommunen om, at kommunen per juli 2022 opsiger lejemålet. En
både spændende og lidt skræmmende melding.
Det er spændende, fordi vi i bestyrelsen ser nogle store sociale muligheder ved at få så mange kvadratmeter på
egne hænder (cirka 1400 kvm. inklusiv kælder).
Men også en lidt skræmmende melding, fordi vi med opsigelsen kommer til at mangle cirka 1.500.000 kr. i
budgettet på grund af tabte huslejekroner.

En balance mellem sociale muligheder og økonomi

Kommunens udmelding er først og fremmest en stor økonomisk udfordring, da vi ønsker at undgå, at den kan
føre til huslejestigninger.
I Lundtoftegade er vi dog samtidig drevet af vores værdier (solidaritet, socialt ansvar og deltagelse), og vi er i
bestyrelsen ambitiøse!
Vi er ambitiøse omkring, at vi på sigt kan skabe et hus, der både kan sikre økonomien OG skabe nye sociale
muligheder i Lundtoftegade. Vi drømmer om, at huset kan blive “et alment kraftcenter”, og vi drømmer om at
finde en masse socialøkonomiske virksomheder, der vil bo der, og som skal tage del i livet i Lundtoftegade.
For godt et år siden sendte mange af jer drømme om og ønsker til det gode i liv Lundtoftegade til os - og de er
alle en del af arbejdet med dette hus, når vi sidder med potentielle samarbejder og lejere. For der er ingen, der
kommer ind i huset, uden at de forstår, hvilken særlig værdi, vores naboskab har!
Vores ambition er, at vi kan få dækket vores huslejeudgift til huset og stadig stå med kvadratmeter tilbage,
hvor der er plads til, at der kan opstå en masse sociale initiativer og beboerdrevne aktiviteter.

Ommærkning af skralderum

Vi har et es i ærmet. Som de fleste af jer ved, og som man kan læse om i denne uges LEDER, så er vi i
beboerdemokratiet godt i gang med at få erstattet de nuværende skraldecontainere med nogle bæredygtige
miljøstationer. Det kommer til at betyde, at vi får en masse skralderum i overskud, som vi kan leje ud til
spændende og socialt ansvarlige virksomheder og sikre, at vi minimerer eventuelle huslejestigninger (pga.
kommunens opsigelse af lejemålet) - og at vi samtidig får liv i stueetagerne.
Beboernes hjælp! Urafstemning om ommærkning af skralderum
Set i lyset af at vi må aflyse afdelingsmødet i maj, vil vi derfor hurtigst muligt spørge jer beboere ved en
URAFSTEMNING, om I vil støtte bestyrelsen i at ommærke vores nuværende parterre/skralderum fra
“fællesrum” til “erhverv”.
For det kan ikke ske uden et demokratisk mandat fra jer!

På vegne af afdelingsbestyrelsen
Line og Mads

En ung stemme fra Lundtoftegade

J

eg har boet hele min ungdom her i Lundtoftegade. Selvom 17 år ikke er så meget, så har det
bestemt været nogle dejlige og hyggelige år. Atmosfæren og menneskerne her i Lundtoftegade
gør, at det er et helt unikt og specielt sted at bo.
Borgerne her er ikke bare borgere, men individer, der
har en indflydelse på, hvad der foregår her. Takket været
Lundtoftegade har jeg opnået utallige ting, som jeg garanteret
ikke ville havde oplevet, hvis jeg havde boet et andet sted.
At være legeassistent, være med til at producere min egen
sodavand, være kunstdemokrat, arbejde til nogle events hos
Til Vægs og adskillige andre ting.

”Mine venner er ret
forbavsede over alle
mine oplevelser og den
brede erfaring som jeg
har tilegnet mig. Jeg
har fundet lidt ud af,
hvad mine kompetencer
er ved hjælp af alle
disse værktøjer som
Lundtoftegade har givet
mig.” - Sevval, 17 år

Lundtoftegade er ikke bare Lundtoftegade. Det er et sted,
hvor du som ung kan opnå fantastiske oplevelser og møde
mennesker. Mine venner er ret forbavsede over alle mine
oplevelser og den brede erfaring, som jeg har tilegnet mig.
Jeg har fundet lidt ud af, hvad mine kompetencer er ved
hjælp af alle disse værktøjer som Lundtoftegade har givet mig.
Herunder har jeg fået muligheden for at skrive et stykke i
Lundposten, hvilket jeg aldrig ville havde mulighed for, hvis ikke jeg boede her.

Noget andet jeg elsker ekstremt meget ved Lundtoftegade er medmenneskehed og åbenhed.
Jeg kan tydeligt huske sidste år, hvor der var Eid-fest. Her var der mad, henna, hoppeborg og
cirkusshow. Det er så godt, at man kan være åben for alle mennesker og deres kultur. Herunder
er naboskabet fantastisk med sammenhold, omsorg og hjælpsomhed. Det er med til at bygge det
fælleskab, som styrker os.
Det er fremragende at være ung i Lundtoftegade!
Kærlig hilsner
Sevval, 17 år

Vi vil gerne have flere unge stemmer repræsenteret i Lundposten. Så har du
ligesom Sevval lyst til at skrive et indslag, eller andet, så skriv/ring endelig til
redaktør Mia: Mia: mialeedjensen@gmail.com / 28 61 11 96
Vi glæder os til at høre fra dig!

Er du klar til Altanbanko Vol. 2?
- og vil du være med til at gøre det til virkelighed?

I

bestyrelsen ønsker vi at gentage VERDENS BEDSTE og HØJESTE Altanbanko i
Lundtoftegade.

Vi havde en fest sidste forår, og I beboere, samt medierne, tog rigtig godt imod initiativet.
Da vi postede et opslag i vores Facebook-gruppe for nogle uger siden, for at lure om
interessen stadig var der, afslørede jeres kommentarer, at det var den i høj grad!
På den baggrund vil vi gerne gøre det til virkelig igen i år med en Altanbanko Vol. 2.
At stable sådan et højt Altanbanko på benene kræver dog tid og kræfter, så hvis du har lyst
til at hjælpe med at arrangere det, så skriv endelig til os: lundtoftegade.ab@gmail.com gerne hurtigts muligt!
Det kunne fx være en lille opgave med at indsamle sponsorgaver hos vores lokale butikker.
Vi glæder os til at gentage successen og gøre det til virkelighed sammen med jer!
Kærlig hilsen
afdelingsbestyrelsen

Altanbanko 2020 | Foto: Thomas Brolyng

Kongebussen og sommeren er på vej

…kom forbi d. 13. maj og fejr ALT DET vi skal fejre sammen!
Kære beboere i Lundtoftegade,
Vores helt egen kongebus er på vej, sommeren er lige om hjørnet (tror vi på!), vi må samles lidt flere udenfor, og det er
snart tid til Eid-fejring, for dem, der har holdt ramadan den sidste måneds tid. Der er altså alle mulige gode grunde til
at markere med lidt udendørsfest i ægte Lundtoftegade-stil.
Kongebussen
Sidste år vandt vi en pris i Lundtoftegade. Det var KAB´s fællesskabspris, som
vi vandt for at lave Altanbanko, som blev en kæmpe succes, og som kom i
mange landsdækkende medier. Prisen på 10.000 kr. er blevet brugt til endnu
et tiltag for at styrke sammenholdet her i vores elskede område. Bestyrelsen
har brugt præmien til at købe en gammel udtjent bus, som bliver permanent
opstillet, og skal være centrum for de blomstrende initiativer, som beboerne
kommer med.
Og det er ikke hvilken som helst bus: Det er en Kongebus, som er udsmykket af den danske kunstner Sunny
Asamoah. Den har tidligere været rutebus på Bornholm, og har også været brugt som festbus i de københavnske gader.
Nu kan den knapt nok køre mere, men den skal stadig være rammen for en del af det fantastiske liv i Lundtoftegade.
Bestyrelsen, driften og NørreBrobyggerne vil gerne invitere jer beboere til indvielse af bussen torsdag den 13. maj fra
kl. 14–16 ved Lundtoftegade 65, hvor vi serverer en kop kaffe, småkager, popcorn og lidt læskende at drikke. Du kan
glæde dig til lidt festlig stemning med pynt og musik fra højtalerne (vi er i fuld gang med at lave en helt speciel busplayliste).
Vi vil gerne engagere jer beboere i bussens fremtid, da det bliver vores fælles bus, så I vil få mulighed for at komme
med forslag til kommende aktiviteter - og vi glæder os til at høre en masse ideer, udover dem vi selv har i ærmet.
En boligpolitisk krea-workshop med mini-huse
Som det næste arrangement efter Bussens ankomst afholder vi en boligpolitisk krea-workshop i form af et såkaldt
’husprojekt’. Husprojektet er en måde at sprede og udvide mobiliseringen mod ghettopakken.
Det sker lørdag den 15/5 kl. 14.00-17.00!
Husprojektet er en familieaktivitet, hvor I som familier får udleveret materialer til at bygge et mini-hus. I skal selv male
huset og på huset skriver I, hvad I synes ”hjem” er. Alle husene bliver samlet ind med det formål, at de sammen med
tusindvis af andre huse fra hele Danmark skal placeres foran Christiansborg slotsplads - Det er både en demonstration,
et visuelt billede på vores liv og situation, og foran Christiansborg bliver det en mulighed for forbipasserende at
komme og kigge/læse på husene.
I må gerne medbringe en pose så I kan fragte materialerne hjem samt 3 syltetøjsglas til maling, så i kan dekorere huset.
Vi glæder os helt vildt til at se jer både torsdag den 13. og lørdag d. 15. maj! Begge dage kl. 14.00!

Med kærlig hilsen fra bestyrelsen
OBS: Da der stadig er restriktioner for hvor mange vi må være forsamlet, vil det være godt, hvis du udviser respekt og
forsigtighed, så vi ikke står for mange samlet det samme sted.

En ny liste på vej...

I

efteråret 2020 indgik aktive beboere i
Lundtoftegade og Almen Modstand en aftale
med fotograf og menneskerettighedsforkæmper
Kristian Buus. En aftale om en kampagne, der
skulle hjælpe med at sikre 50.000 underskrifter
imod den stigmatiserende og rettighedsfratagende
lovgivning kaldet "ghettoloven".
Det kom der den fine plakat ”Vi er den blandede
by” ud af, hvor mange af vores portrætter blev
vist. Plakaten blev hængt op i 5000 eksemplarer
over hele landet.
Det lykkedes at få ca. 55.000 underskrifter i hus,
og den 6. april blev vores krav om ophævning af
loven om nedrivning og salg af almene boliger og
afskaffelse af de såkaldte "ghettolister" behandlet i
folketinget. Det blev en blandet fornøjelse.
Nu skal alle boligordførere drøfte vores
borgerforslag, og vi må se, om noget ændrer sig.
Jeg mener, det er tvivlsomt, da Boligministeren og
regeringspartiet samtidig foreslår at der indføres
en ny liste: Nemlig en såkaldt forebyggelsesliste.
Listen vil med nye skærpede kriterier bringe
Lundtoftegade tilbage til, hvor vi kom fra. Det er
mildest talt problematisk.
Derfor ønsker vi at udrulle anden fase af projektet.
Et kæmpe gavlbanner vil derfor i nærmeste
fremtid pryde Lundtoftegades blok G. En gavl
rettet mod Bispeengbuens 40.000 daglige bilister.
På banneret kræver vi en befriet by med mange
flere almene boliger. Ja faktisk almene boliger til
alle!
På billedet her kan I se, hvordan banneret
nogenlunde kommer til at se ud.
På vegne af kampagnegruppen
Søren-Emil, Hans og Almen Modstand

Historien omkring Lundtoftegade - Del 2.
Skrevet af Bo M. Andresen (beboer i AKB Lundtoftegade)

I

slutningen af 1800-tallet bliver der bygget langs Stefansgade og ned til Jagtvej, men der er ikke
meget byggeri mellem jernbanen (i den nuværende Nørrebropark) og Lygteåen / Ladegårdsåen.
Her ligger der små kolonihaver, som bliver brugt af beboerne i de nærved liggende lejligheder. Hafnia
bryggeriet spreder sine dunster af humle ud over kvarteret fra sin placering på Stefansgade ved
Humle(!)bæksgade. Borups Alle bliver anlagt som en fortsættelse af Rantzausgade i 1910.
Det er først i 1930erne, at der bliver bygget mellem Nørrebroparken og Ladegårdsåen. Lundtoftegade
og de tilstødende gader, Nærumgade, Høsterkøbgade, Sandbjerggade og Rungstedplads anlægges.
Men der bliver ikke bygget her, hvor vi bor i dag. Området bliver brugt af Københavns sporveje til at
opbevare materiel, til det store sporvognsnet i hovedstaden. Langs Lundtoftegade er der et langt hegn.
Under 2. verdenskrig blev der etableret en ny sporvognslinie - Linie 19 – der kørte fra Bispebjerg
Kirkegård til Rådhuspladsen. Den kørte over Hillerødgade ved nr. 36, og ind på vores område til
Borups Alle. Sporvognslinjen blev etableret fordi der under 2. verdenskrig var stor mangel på gummi
til dæk, og benzin til bilerne. Området hvor linje 19 kørte kaldtes dengang for ”Prærien”, fordi det
var så øde. Der var ikke så meget trafik, og masser af træer og buske langs Ladegårdsåen. I 1950erne
kommer der mere og mere biltrafik og linje 19 bliver nedlagt i november 1964.
I 1951 kommer der en ny stor bygning i kvarteret. KTAS (Københavns Telefon Aktieselskab) bygger
en stor bygning på Borups Alle med Danmarks største byggekran. Først er det selve bygningen,
telefontårnet kommer til senere.
Ladegårdsåen bliver efterhånden mere og mere overdækket, og lagt i rør. Den sidste del løber under
broen ved Hillerødgade og langs Ågade ved det, der i dag er Bispebuen. Den ligger stadig frit, da AKB
Lundtoftegade bliver anlagt i 1967.
Tredje og sidste del af ”Historien omkring Lundtoftegade” kommer i næste udgave af Lundposten til juni.

Foto | Sporvejsmuseet
Skjoldenæsholm

Funktionalitet, afslapning og sommer-vibes
Sarah Harden Hasfeldt, beboer i Lundtoftegade, har sendt os billeder af hendes fine altan og
skrevet hendes tanker bag indretningen af den. Måske du kan bruge nogle af hendes altantips som inspiration, og ligesom hende udnytte de få kvadratmeter bedst muligt.

M

it mål for min altan var, at den skulle opfylde følgende tre kvaliteter: funktionalitet,
afslapning og sommer-vibes. Vi plejer at rejse hvert år, men da det ser ud til, at vi må blive
i Danmark i år, besluttede jeg mig for at give altanen en lille make-over.
Jeg valgte en havesofa i moduler, så de nemt kan rykkes og stilles, hvor det giver mening. En
masse planter, både små og store – de fleste spiselige. I den anden ende har jeg arrangeret et lille
spiseområde, men med mulighed for hurtigt at kunne pakke det væk, hvis pladsen skal bruges
til noget andet, da det er et foldebord.
Jeg synes faktisk, at jeg har formået at udnytte de få kvadratmeter godt, og skabe den ønskede
stemning. Men med fem børn er jeg også vant til at skulle tænke i kreative løsninger, som
indeholder mange siddepladser og gode opbevaringsmuligheder.

Altanen er blevet til en lille
grøn oase midt imellem
Lundtoftegades høje
bygninger, med masser af
planter i forskellige størrelser.

Sarah har indrettet et lille
spiseområde i den ene ende
af altanen, der hurtigt kan
pakkes væk.

I den anden ende af
altanen kan familien sidde
og slappe i havesofaen, der
nemt kan rykkes rundt.

Sydlansk stemning og genbrug på 8. sal
Caroline Rindom viser os herunder sin altan, der ligger på 8. sal i Lundtoftegade. Hun
har givet sig selv et særligt løfte i forhold til, hvad hendes altan ikke skal bruges til, og
hun har formået at fremtrylle en lækker sydlansk stemning, som man kun kan blive i
sommersteming af.

D

a jeg første gang var oppe i min lejlighed endte jeg med at sidde på altanen i en halv time
mens solen skinnede på mig, og jeg var helt solgt. Jeg besluttede, at jeg aldrig måtte bruge
den til opbevaring, men at den skulle bruges som endnu en stue i lejligheden. Hjørnesofaen er
bygget af halvpaller og ovenpå er der en madras med fjedre, så det er komfortabelt at sidde i
den, men samtidig genialt at sove derude.
De fleste ting har jeg fundet, fået eller købt på DBA. Kun mexi-tæppet og pudebetrækkene er
købt fra nye.
Jeg bruger meget tid derude, og flytter også gerne tv’et derud i sommeraftenerne for at se film.
Mit næste projekt er en siddehængekøje.

Carolines sydlanske altan
midt på Nørrebro.

Altanen bliver flittigt brugt - bl.a. til
filmaften og til at sove ude på.
Vil du være med? Hvis du kunne have lyst til at vise din altan frem i Lundposten, så tag to-tre
opretstående/vertikale billeder af din altan og skriv et par linjers tekst med svar på spørgsmålet
“Hvad er dit bedste altan-tip?”. Du kan også kommentere på altan-opslaget i vores facebook
gruppe AKB København, Lundtoftegade. Det gjorde både Sarah og Caroline. Så vil redaktør Mia
kontakte dig.
Send billeder og tekst til redaktør Mia: mialeedjensen@gmail.com / 28 61 11 96

REPARATION OG DEKORATION AF TØJ
Book en tid hos I Tråd Med Verden.
Åbningstid: Torsdag kl. 15:30 – 18:00 i maj måned.

H

os I Tråd Med Verden glæder vi os til at kunne invitere beboere til BLOKSALON – et kreativt og inspirerende mødested midt i blokken i Lundtoftegade.

Her kan man som beboer i AKB Lundtoftegade få hjælp og inspiration til at reparere
sit tøj og lære at genanvende tekstil og tøj, som ellers ville blive smidt ud. Tekstil,
bæredygtighed og fællesskab er omdrejningspunktet for at lære nye teknikker
og inspirere hinanden til, hvordan man kan forlænge levetiden på sit tøj eller sy
gammelt om til nyt.
Når forsamlingsforbudet ophæves åbner blok-salonen hver torsdag kl. 15:30 – 18:00
Vi tyvstarter dog allerede nu med et coronavenligt tilbud i maj måned.
Som beboer kan du nu booke en tid på vores værksted og få hjælp til reparation
af tøj – én person ad gangen, så vi kan overholde corona-sikkerheden.
Læs mere om BLOK-SALONERNE på Facebook: @bloksalon
Blok-salon er en del af projektet Bæredygtigt Fællesskab, som drives for
foreningen ITMV og støttes af TrygFonden.

BLOK-SALON
PROGRAM
FOR BLOK-SALON
Hver torsdag eftermiddag kl. 15:30 – 18:00 inviterer I Tråd Med Verden beboere til
wokshops og hyggeligt samvær i beboerhuset. Hver salon har et tema inden for
Hver salon har et tema inden for TEKSTIL, REPARATION OG GENANVENDELSE.
TEKSTIL, REPARATION OG GENANVENDELSE.
Programmetlægges
lægges for
for en
en måned
månedad
adgangen
gangen–- se
se nedenfor.
nedenfor:
Programmet
Torsdag d. 3/6: Bivoks-wrap
Torsdag d. 3/6: Bivoks-wrap
Kom
Komog
oglav
lav genanvendelig
genanvendelig madindpakning
madindpakningaf
afstofrester
stofrester og
og bivoks.
bivoks. Dette
Dette ultrabæredygtige
produkt
kan fxkan
buges
til at pakke
en sandwich,
frugt eller
i. På
ultrabæredygtige
produkt
fx bruges
til at pakke
en sandwich,
frugtgrønt
eller ind
grønt
den
kan måde
man både
genanvende
stofrester og
kommeogi gang
medi gang
at pakke
indmåde
i. På den
kan man
både genanvende
stofrester
komme
medsin
at
pakke
madatind
uden
at bruge
plastik og engangsemballage.
mad
indsin
uden
bruge
plastik
og engangsemballage.

Torsdag d. 10/6: Bivoks-wrap
Torsdag
d. 10/6:
Bivoks-wrap
Hvis du ikke
nåede
det ugen før, så er der en chance mere for at være med.
Hvis
du ikke
nåedeReparation
det ugen før,
så er
der en lapning
chance mere
for at være med.
Torsdag
d. 17/6:
af tøj
- synlig
og broderi

Huller i trøjen, pletter på ynglingsblusen ellers slidte lommer i cowboybukserne.
Meget tøjd.bliver
ud selvaf
omtøjdet
kan repareres
eller forskønnes med
Torsdag
17/6:smidt
Reparation
– sagtens
synlig lapning
og broderi
forskellige lappeteknikker eller broderi. Lapning af tøjet kan give et smukt og unikt
udtryki og
er godt
for på
pengepungen
og miljøet.
Vi kaster
os ud
i det sammen - så
Huller
trøjen,
pletter
yndlingsblusen
eller slidte
lommer
i cowboybukserne.
medbring dit tøj og få vejledning og inspiration til, hvordan det kan lappes.
Meget tøj bliver smidt ud selv om det kan repareret eller forskønnes med forskellige
lappeteknikker
eller
broderi. Lapning
af tøjetlapning
kan giveogetbroderi
smukt og unikt utryk og er
Torsdag d. 24/6:
Reparation
af tøj - synlig
godt på pengepungen og miljøet. Vi kaster os ud i det sammen – så medbring dit tøj
og
vejledning
og inspiration til,
det kan lappes.
Vifå
fortsætter
lappeteknikkerne
frahvordan
sidste uge.
Torsdag d. 24/6: Reparation af tøj – synlig lapning og broderi
Vi fortsætter lappeteknikkerne fra sidste uge.

Tilmelding:
Du kan deltage, hvis du er beboer i Lundtoftegade. Det er kun for voksne.
Tilmeld dig ved at skrive til bloksalon@itmv.dk eller ring på 60877307. Du kan
også finde os i beboerhuset. Spørg efter Martha eller Liv.

Lundtoftegade vil helbrede og heale på CPH:DOX 2021
Pressemeddelse: Helbredelsen (The Healing)
Det er med stolthed at Til Vægs og AKB København, Lundtoftegade sammen med Frau
Film kan offentliggøre at dokumentaren Helbredelsen er udtaget som del af programmet
på filmfestivalen CPH:DOX 2021.
Januar 2020: Lundtoftegade er på Ghettolisten. Beboerne i området oplever derfor en stor
uoverensstemmelse mellem omverdenens syn på området og deres syn på sig selv.
De beslutter sig for selv at handle sig ud af det. Men hvor ligger mulighederne for aktion,
når man er trængt op i en krog? Og hvad gør man, når man har prøvet alt – og tallene er
trukket?
Man kalder selvfølgelig den spirituelle og kunstneriske dimension til undsætning!
I kampen mod ghettoloven har beboerne derfor allieret sig med en række kunstnere for at
skabe en healende kunstparade og intet mindre end en verdensomspændende fjernhealing
af ghettoloven. Det hele skal være en slags social bevægelse, som skal heale boligområdet
af ghettolisten – ja faktisk heale hele loven væk.
I dokumentaren følger man de knap 1550 københavnere, der bor i Lundtoftegade på
Nørrebro, der trods fremgang i alle statistiker, er i fare for at ryge på den såkaldte 'hårde
ghettoliste'.
Vi følger de mange indledende processer, der fører op til kulminationen, hvor det
kollektive performance-projekt Helbredelsen skal uddrive de onde kræfter – hvem de så
end er. Før det er for sent og 60% af beboerne risikerer at blive tvangsflyttet.
Med bidrag fra unge og gamle - og med en dybt dedikeret beboerformand som ankermand
- går fællesskabet i kreativ aktion, og det hele kulminerer den 29. november 2020 lige
inden de nye ghettolister udkom 1. december.
Men vil helbredelsen faktisk lykkes? Og vil det lykkedes at skabe bevidsthedsændringer
både lokalt og nationalt med healingens gyldne stråler, der strømmer ud fra
Lundtoftegade?
Filmen er en smuk og sanselig dokumentar, der viser Lundtoftegades mange virkeligheder
frem, den fremstiller det absurde og alvorlige i ghettolovens konsekvenser og viser,
hvordan et fællesskab stærkere end de fleste rejser sig da presset er allerstørst og påkalder
sig håbet, humoren og de højere magter!
Filmen er instrueret af Natalia Ciepiel og Hannah Elbke, og produceret af Maria Møller
Christoffersen fra Frau Film.
Filmen har allerede haft online verdenspremiere på CPH:DOXs hjemmeside, og den får fysisk
premiere d. 12. maj kl. 16.30 i Cinemateket. Billetter kan købes her: https://www.dfi.dk/cinemateket/
biograf/events/event/soulitate-healing
Vi arbejder naturligvis på at arrangere en filmvisning i beboerhuset, når omstændighederne tillader
det, så vi sammen kan se filmen og mindes paraden, hvor vi stod sammen mod ghettolisten.

18.4.2021
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https://drive.google.com/drive/folders/1X3Yiz0cJvE1kcVQHpYFsYQF_LHh97fk2
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Ombygning af varmecentralerne
Kære beboere,
I har nok opdaget, at der er svingende kvalitet i det kolde/varme vand i Blok A, B, C, D,
G.
På baggrund af den svingende kvalitet besluttede vi sidste år at gøre noget ved det. Vi
startede med at ombygge/renovere varmecentral i Blok E-F.
Ombygningen/renoveringen gav så godt et resultat, at vi besluttede at bygge de 3
resterende varmecentraler om i løbet af år 2021.
Ombygningen foregår i tre etaper.
• Første etape er overstået. Det bestod i at få monteret varmespiraler i vandtanken, da
den ikke kunne følge med forbruget på en varmeveksler.
• Anden etape går snart i gang. Der skal selve varmecentralen bygges om.
Varmeveksleren vendes så den bruges til nedkøling og ikke opvarmning af
returvandet. Rørføring laves om og pumper flyttes eller udskiftes.
• Tredje etape skal alle reguleringsventilerne skiftes i patergang. Der er ca. 135
ventiler, der skal udskiftes. Når ventilerne udskiftes så sættes der stophaner på begge
sider af ventilerne, så kan man lukke ned for en opgang ad gangen. I stedet for som
nu hvor der skal lukkes for 2 blokke, hvis der eksempel skal skiftes en balofix i en
bolig.
De gange vi lukker ned for vandet vil der være boliger, hvor der ikke kommer nok
varmt vand ud af hanerne, eller trykket på vandet falder.
Hvis dette sker så skriv eller ring til ejendomskontoret, så vil vi sende en
servicemedarbejder eller VVS forbi og afhjælpe problemet.
Vi er selvfølgelig kede af de gener, det giver. Men med erfaringen fra Blok E-F, hvor vi
har ombygget varmecentralen, så ved vi, at det vil give en større driftssikkerhed og en
bedre komfort ved tappestederne. Så vi håber, at I vil have tålmodighed lidt endnu.
Vi skal nok informere jer grundigt undervejs i processen.
Med venlig hilsen
Driften, ejendomskontoret og Alltech VVS.

Forhåbentlig til glæde for alle, har vi
besluttet at skifte rengøringsfirma
i vaskerierne, bl.a. på grund af flere
klager fra jer beboere!
For at understøtte dette fokus på kvaliteten af vaskerierne, gøre dem mere indbydende og fejre vores vaskerifællesskab,
vil vi gerne udsmykke de 2 forrum.
Så har du lyst til at netop dit udtryk
skal være det der skal på væggen,
så send os en mail og et eksempel
på hvad du gerne vil lave, til:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com
Så beslutter vi hvad det skal være
på vores næste bestyrelsesmøde,
Torsdag den 20/5.

Opslagstavlen
Besked
Cykel razzia: Der blev sat tape om

er fra e

cykelskærm/hjul d. 14. april. De cykler hvor tape ikke
er fjernet senest d. 25. maj vil blive fjernet d. 26. maj.
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Det er forbudt at fodre fugle: Når du fordrer fugle,

så tiltrækker det rotter i massevis. Vi vil helst have, at
rotterne bliver i kloakken og ikke begynder at løbe rundt på
udeområderne.
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Et lys ren Overb
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t åbne
Sø
r igen
Mandag d. 10.05.21
Kl. 12.30 - 15.00
Torsdag d. 20.05.21
Kl. 13.00 - 16.00
Vi glæder os alle til at se jer friske og
raske til kaffe og hygge.
De venligste hilsner fra
Wivi, Winnie, Jeanette, Eva

NYT fra NørreBrobyggerne

Københavnerteamet
er tilbage med

'Sammen om Cyklen'

N

u kan du igen møde Københavnerteamet ved beboerhuset i
Lundtoftegade. Vi er glade for, at de endelig er tilbage!

De parkerer hos os hver mandag med deres røde vogn, og står klar
med deres cykelgear og rådgivning.
De kommer fast hver mandag fra kl. 16-19.30 helt frem til efteråret.
Men, imens ramadanen står på, indtil midten af maj, kommer de
istedet fra kl. 15-19. Derefter vender de tilbage til deres faste tider.
De glæder sig til at hjælpe med at gøre jeres cykler forårsklar.

Nu får vi solceller på vores tage
I løbet af foråret bliver 11 solcelleanlæg etableret på vores tage her i AKB Lundtoftegade. De
skal fange solens stråler og dermed give bæredygtig energi i vores boligselskab.
KAB har skrevet en artikel, der forklarer lidt omkring processen, og hvorfor det kan betale sig for
AKB Lundtoftegade at få etableret solceller. Du kan læse artiklen herunder.
En stor tak til vores solcelleudvalg for deres arbejde!

Sol over Lundtoftegade
6. april 2021

S

tore solcelleanlæg er på vej på
Lundtoftegades tage. Det er både grøn
energi og en god forretning for beboerne.
Men på trods af gode intentioner, er solceller
ikke altid rentable i almene boliger
Af Marianne Svolgaard
11 solcelleanlæg skal fange solens stråler og
give bæredygtig energi i Boligselskabet AKB,
Københavns store boligafdeling i Lundtoftegade.
De bliver etableret her i foråret og vil –
når de er færdige i august – kunne dække
langt størstedelen af energibehovet på både
fællesarealerne og i de 699 boliger. De mange
beboere kan så bruge grøn strøm og samtidigt
spare ca. 500.000 kr. årligt på el-udgifter.
Det er en god forretning – men den kunne
have været endnu bedre for beboerne, for
lovgivningen gør det ikke altid oplagt for
almene boligafdelinger at gå den bæredygtige
vej.
Lovmæssige benspænd
Jan Cronqvist er energi- og varmekonsulent i
KAB og har arbejdet med sagen i Lundtoftegade
siden 2012. I hele perioden har han (via KAB)
og BL været i dialog med skiftende regeringer
om lovgivningen på området.

”Vi har hele tiden fået at vide, at de gode
løsninger er på vej. Men de er ikke dukket op
endnu,” konstaterer Jan Cronqvist.
Der er to store udfordringer, der kan gøre
solceller til en dårlig forretning:
1. Hvis en boligafdeling er fordelt på flere
matrikler, kan den komme i klemme, fordi
netselskaberne opkræver afgifter, når strøm
fordeles over matrikelskel, selvom det er
indenfor den samme boligafdeling.
2. Netselskaberne vil ikke sælge de målere, der
er i boligerne, når en boligafdeling begynder
at producere egen, klimavenlig strøm.
Konsekvensen er, at hele målersystemet skal
omlægges.
Læs mere om udfordringerne i Fagbladet
Boligen
Begge disse benspænd rammer
solcelleanlæggene i Lundtoftegade. Men selvom
projektet derved bliver dyrere end nødvendigt,
medfører solcellerne alligevel besparelser. Det
har flere årsager.

”Det er godt at vise, at en almen
boligafdeling som Lundtoftegade kan gå
foran med bæredygtige initiativer”
- Svend Kristensen, medlem af afdelingsbestyrelsen i
Lundtoftegade

Lundtoftegade som bæredygtigt eksempel
Boligafdelingen skal have nye tage og har haft
en fornuftig politik for henlæggelser – i alt 8
mio. kr. ligger til finansiering af tag. Nyt tag og
solceller kommer til at koste 11,5 mio. kr., men
med henlæggelser, forskellige tilskud og et godt
driftsbudget betyder det, at solcelleanlæggene
ikke medfører en huslejestigning.
Beboerne er da også tilfredse med
den bæredygtige løsning. En af de fem
beboerrepræsentanter, der har arbejdet
med projektet, er Svend Kristensen fra
afdelingsbestyrelsen.
”Vi vil selvfølgelig gerne arbejde for at blive så
CO2 neutrale som muligt. Det er godt at vise,
at en almen boligafdeling som Lundtoftegade
kan gå foran med bæredygtige initiativer,” siger
Svend Kristensen og tilføjer:
”Og som pensioneret elektriker synes jeg, det
har været meget spændende at være med i
processen.”
Så for Lundtoftegade er solceller en bæredygtig
og fornuftig idé. Men vil det være det i din
boligafdeling? Det korte svar er: ’måske’.

Få en professionel vurdering
Ifølge Jan Cronqvist er en af fordelene i
Lundtoftegade, at der er mange beboere under
forholds små tagflader.
”Der er ingen ’one size fits all’, når det kommer
til solcelleanlæg. Derfor er det vigtigt at få
en professionel til at vurdere forholdene i
boligafdelingen – tagflader, antallet af boliger
og ikke mindst de tekniske installationer, inden
en beslutning om solceller træffes,” forklarer
Jan Cronqvist.
Fornuftigt at eje selv
Energi- og varmekonsulenten kan også
fortælle, at boligselskaberne er begyndt at
tage deres forholdsregler ved nybyggeri,
så netselskaberne ikke kan fordyre evt.
kommende solcelleinitiativer.
”I for eksempel de nye boligafdelinger
Gartnergården og Egeskovvænge har
Boligselskabet AKB, Taastrup valgt selv at sætte
elmålere op i alle boligerne. Dvs. de ejer dem.
Så undgår de ekstraudgiften til omlægning af
målersystemet, hvis de vil etablere solceller på
et senere tidspunkt.”

Grow Your Own Way
- Fordi dine idéer kan forandre verden
Som deltager på Grow Your Own Way vil du blive introduceret til, hvordan
en række kreative iværksættere har gjort deres idéer til virkelighed. Du får
redskaber og metoder til at omsætte din drømme til idéer og dine idéer til
vrieklige koncepter og projekter. Uanset om du har en hobby, du vil dele
med andre eller en spirrende forretning, du vil udvikle, får du med forløbet
viden om idéudvikling, forretningsdesign, prototyper, branding, kommunikation og meget mere, som du kan bruge - både til egne projekter og i fremtidige jobs.
Lyder det spændende? Så kom til et uforpligtende informationsmøde, hvor
du kan høre mere om det gratis forløb.

Infomøde foregår online kl. 17-18 d. 11. maj 2021.
Tilmeld dig hos Nørrebrobyggerne hos Rola på +45 26892655
Forløbet forgår hver tirsdag kl. 17-20 i perioden 18. Maj - 22. juni hos Greencubator på Nørrebrogade 20, 1. Sal. 2200 København N. Første gang mødes vi
hos Nørrebrobyggerne og følges til Greencubator.
Har du nogle spørgsmål til forløbet kan du henvende dig til Nørrebrobyggerne eller til projektleder for Grow Your Own Way, Nynne, på mail:
nynne@bloom.institute eller telefon +45 22383106
Varme hilsner
Partnerne bag Grow Your Own Way:

www.bloom.institute

