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I Lundposten – dit, mit, vores talerør kan du
følge med i livet i og omkring de høje bygninger
på Lundtoftegade, Nørrebro – her bor 1461
beboere fordelt på 699 lejemål.
Beboerbladet husstandsomdeles normalt til alle
beboere hver måned – undtagen i januar og
august.
Lundposten udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.
Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Så tøv ikke med at kontakte redaktør
Mia Leed Jensen inden den 25. i måneden for at
få dit bidrag med i næste nummer.
Udgivelse | Lundposten nr. 18 - juni 2021
Kontakt | mail: mialeedjensen@gmail.com /
tlf.: 2861 1196
Post | Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Forside | Plakat ’Jeg elsker Lundtoftegade’ af
Jens Raadal, lokal grafiker fra Wesselsgade og
trykt på Eks-Skolens Trykkeri.
Vector billeder | freepik.com
Tryk | Regnbue Tryk

Ny plakat hylder kærligheden
til Lundtoftegade
- på 57 forskellige sprog
På forsiden i denne måned kan I se den plakat som
bestyrelsen har taget initiativ til at få trykt. Alle plakater er
blevet rullet og omdelt til alle 699 lejemål i Lundtoftegade.
Formålet med plakaten er at øge tilhørsforholdet,
kærligheden og styrke sammenholdet. Derfor viser plakaten
’Jeg elsker Lundtoftegade’ på hele 57 forskellige sprog.
Tak til alle dem, der har bidraget med at skrive teksten på et
sprog som de kunne.
Plakaten er trykt i A2 størrelse. Hæng den op i dit hjem og
del et billede i vores Facebook gruppe ’AKB København,
Lundtoftegade’, så vi kan se, hvor du har hængt den op
derhjemme.

Sommeren er her!

D

et myldrer af liv i Lundtoftegade.
De store træer i gårdene står lige
nu i fuldt flor og det mærkes, at
livet i højere grad leves i gårdene og på
altanerne. De lyse afteners tid er her og
endnu en dejlig sommer venter foran os.
Vi i NørreBrobyggerne er så glade for
igen at kunne lave aktiviteter og samle
store og små i Lundtoftegade. Det gør
vi sammen med gode folk omkring os.
Vi håber, at I kigger forbi til det, der har
jeres interesse.
Cykel-fix og kaffekunst
Hver tirsdag kan du komme forbi
Københavnerteamets røde bus, der
holder ved Beboerhuset og få hjælp til at
fixe din cykel, så den er klar til ture i det
grønne. Eller du kan drikke en kop kaffe
og snakke med dine naboer. Vi pønser
på at uddanne lokale unge baristaer efter
sommer (kaffekunstnere, der kan lave
billeder i dit kaffeskum).
Sommeraktiviteter til de unge
Igen i år drager vi afsted med en stor
gruppe beboere, når årets familieferie
for 19 familier drager til Gilleleje i uge
27. Der har været overvældende stor
tilslutning i år, og vi har desværre måttet
skuffe nogle.
Vi håber, at de mange ting, der kommer
til at foregå i Lundtoftegade i samme
periode betyder, at det også bliver sjovt at
være hjemme i Lundtoftegade.
Vi har været så heldige at Ungdomsskolen
har givet NørreBrobyggerne en række
pladser på deres særlige udflugter i uge
26 og 27. Flere unge i Lundtoftegade i
alderen 13-17 år har allerede tilmeldt
sig til aktiviteter såsom: Gokart, Tur

til Ungdomsøen, Stand up paddling,
Amager skibakke osv.
Feriecamp har i år et pakket program i
Lundtoftegade med aktiviteter i ugerne
26, 28 og 29. Der er mulighed for at børn
og unge kan deltage i fodboldaktiviteter
med Nørrebro United, Basketball med
Stevnsgade basket og Global Kidz
kommer igen forbi og sætter gang i
dansen. Der er også mulighed for at
prøve Evotag – en omgang udendørs
gaming – et computerspil uden computer.
I kan læse meget mere om det inde i
Lundposten.
Brobyggerne med de skriggule veste
Om et par uger kan I møde vores
nyuddannede Brobyggere, når de sætter
gang i lege for børn i alderen 6-12 år et
par sene eftermiddage hver uge. I kan
kende dem på de skriggule veste med
vores logo. De vil de næste år have deres
faste gang i området året rundt.
Der er så meget at glæde sig til. Vi glæder
os til at nyde sommeren sammen med jer
i Lundtoftegade.
Kærlige hilsener
NørreBrobyggerne

Besked fra ejendomskontoret

E

jendomskontoret og driften vil ønske alle beboere en god sommer og bede til,
at hverdagen kommer tilbage til normalen, når vi kommer hen på den anden
side af sommerferien.

Opslagstavlen

Husk at du døgnet rundt kan kontakte os på KAB-APP og mail. Vi svarer hurtigst
muligt på alle henvendelser.
Hvis du har problemer med at installere din KAB-APP vil ejendomskontoret gerne
være behjælpelig med dette.

God Sommer!

Status på varmecentralerne
Fase 1 er færdig. Der er kommet varmesnegle i varmtvandsbeholderne.
Fase 2 går i gang d. 14 juni. Den omhandler ombygning af rør i varmecentralerne.
Man starter i Blok G og slutter i Blog A.
Ingen af disse faser kommer til at vedrøre Blog E-F da den varmecentral er
ombygget.
Der vil komme udfald på vandet én til to dage pr. varmecentral. Der vil selvfølgelig
blive varslet om dette i opgange og på KAB-APP.

Historien om Lundtoftegade
Desværre får du ikke den afsluttende historie om Lundtoftegade i dette nummer af Lundposten.
Researcharbejdet tager længere tid end beregnet. Så du må vente tålmodigt til september nummeret.
Men her er et billede, som viser konstruktionen af byggeriet af blokkene, og de lave bygninger.
Hilsen
Bo Andresen

Historien om
Lundtoftegade
del 3 kommer til
september.

Foto | KABs hjemmeside

Vi glæder os til at se jer til
afdelingsmødet i september

N

u har vi endelig fået fastsat en dato for det kommende afdelingsmøde. I kan derfor nu reservere den
16. september kl. 19.00 til et (som altid!) vigtigt og spændende afdelingsmøde, hvor vi håber at se så mange
af jere beboere som muligt.
På afdelingsmødet skal vi have fulgt op på både regnskab og budget, som vi af gode (corona) grunde ikke kunne
gennemgå ved det aflyste møde. Derudover vil I på afdelingsmødet få mere information om ’Huset’, som I løbende
har fået information omkring (bl.a. i tidligere udgaver af Lundposten) og som vi løbende involverer jer i. Som
alt andet her i Lundtoftegade er det en demokratisk proces, hvor I beboere skal med ind over beslutningerne af
vores allesammens fremtidige fælleshus. Vi har en masse spændende nyt at fortælle, og vi skal have sat emner til
afstemning, der kræver jeres accept, så vi kan komme videre i processen.
Derudover vil der naturligvis være mulighed for at stille op til afdelingsbestyrelsen. Hvis du ikke kan se dig selv
som bestyrelsesmedlem lige nu, så vil vi også orientere jer om mulighederne for at engagere sig på anden vis. For
det er der rig mulighed for! Især nu, hvor landet lige så stille er ved at åbne op igen, hvilket giver gode udsigter til
Lundtoftegades arbejdsgrupper som vi introducerede jer for i efteråret. Mange af jer har allerede meldt jer ind i de
arbejdsgrupper, I finder interessante, men måske er der kommet flere til, eller også har du fundet nye interesser,
der kan matches med en af arbejdsgrupperne. Vi glæder os til at komme ordentligt i gang igen.
I vil få mere info om afdelingsmødet samt en dagsorden, når vi er henne på den anden side af sommeren.
Indtil da - nyd sommeren, varmen og alle de spændende sommeraktiviteter, der foregår for børn og unge i år.
Kærlige hilsner fra jeres
Afdelingsbestyrelse

Foto | Kristian Buus

Støj under buen
Kære naboer,
Vi har været i dialog med flere af jer om lyden fra Buen.
En del af årsagen kan forbindes med vores aktiviteter, hvor der
bl.a. har været masser af glade unger i gang på boldbanerne
i hverdagene. Dog har vi, i første halvdel af 2021, også haft
udfordringer med primært personlige trænere, som har hevet
musikanlæg med ind i byrummet.
URBAN 13s kulturhus har været lukket frem til maj pga.
corona-restriktionerne fra Myndighederne – og det har
fitnesscentrene også. Derfor har udefrakommende set
det store areal, under byens vel nok største halvtag, som
en kærkommen mulighed for at holde træningspas og
virksomheder i live. Det har medført en masse støj – ofte fra
tidligt om morgenen. Støj som vi ikke har haft noget med at
gøre.

Nedenfor deler vi vores eventkalender, så man kan følge
med i, hvad der foregår.

Eventkalender

URBAN 13 har en eventkalender på www.urban13.dk/
eventkalender, hvor man kan følge med i de fleste af de
events, der kommer til at være under Buen.
De fleste af vores egne arrangementer vil foregå indendøre
på Garagen (den røde bygning), men der vil også være større
arrangementer over sommeren, hvor byrummet bliver taget i
brug, som det har været tilfældet tidligere.
▷ Street Under Buen (projektet på boldbanerne) har bl.a.
gratis aktiviteter for børn og unge hver dag.
▷ Vi har netop åbnet en udendørs kaffe/bar, hvor der vil
være lav musik torsdag-lørdag.
Skriv til os, hvis I oplever gener – eller hvis I har ros! :)

Anden udvikling

Vi fralægger os ikke vores eget ansvar ift. de stigende
aktiviteter under Buen. Vi vil jo netop gerne skabe tryghed og
fællesskab i et område, der tidligere har været kendt for det
modsatte. - men det skal selvfølgelig også være på en måde, så
aktiviteter og omkringliggende beboelse kan kombineres på
bedste vis.

Vi har været i dialog med Københavns Kommune om at få
lavet vejbump på Ågade, sådan at jeres børn/unge kan komme
mere sikkert over vejen til boldbanerne og URBAN 13.
Projektet er godkendt, og vi afventer bare, at kommunen får
gjort noget ved det.

Den løsning vil vi gerne være en del af, og derfor har vi bl.a.
været i dialog med Lundtoftegades bestyrelse, samt et par af
jer beboere, som ikke er med i bestyrelsen.

Det er vigtigt for os, at I skriver til os, hvis I oplever gener.

Nedenfor er en del af de tiltag, som vi har arbejdet på:

Tiltag

▷ Musikken fra Street Under Buen slutter i udgangspunktet
kl. 20.00. (senest 22.00 ved events).
▷ Vi har ophængt plakater i byrummet, hvor folk bedes
skrue ned / slukke for deres mobile lydanlæg.
▷ Vi har personligt bedt udefrakommende folk om enten at
skrue ned, slukke for deres musik under Buen.
▷ URBAN 13 har desuden kontaktet Frederiksberg
Kommune med henblik på at få dem til at tale med Fitnessinstruktører, som bruger området uden aftale
(det er bl.a. dem, I har kunnet høre kl. 07.00 om morgenen
– og primært dem som har larmet mellem 15.00-19.00 på
hverdage).

Kontakt – skriv til os!

Lægger I fx anonyme sedler i postkassen, har vi ikke mulighed
for at svare på det.
Nogle gange vil vi være ophavspersoner til lyden, mens der
andre gange kan være andre forklaringer på det.
Derfor er det vigtigt, at vi kommer til bunds i det – og vigtigt,
at vi taler sammen, så vi kan handle på det.
I kan kontakte os på velkommen@urban13.dk.
Vi inviterer i øvrigt gerne på kaffe, hvis I har lyst til at møde
os. Og så håber vi på at se jer hernede til vores arrangementer!
Der er både gadeidræt, filmvisninger, comedy og koncerter.
Kærlig hilsen
Kristoffer (Street Under Buen),
Reda (Street Under Buen),
Benjamin (URBAN 13)
Alexander (URBAN 13)

»Jeg bliver vred, fordi vi gør så stort et arbejde for at løfte
en velfærdsopgave, men vi bliver straffet alligevel«
58 udsatte boligområder underlægges særlige krav i en ny politisk aftale, der blandt andet giver
mulighed for nedrivning af boliger. Et af de områder er Lundtoftegade på Nørrebro, hvor der
hersker stor bekymring.
Artiklen
»Vi føler, vi er i en skruetvinge, vi aldrig kan komme ud af,
vil gerne tage det sociale
blev bragt i
ansvar, men det får vi ikke
medmindre vi presser ikke-vestlige, fattige og sårbare ud, og
Politiken
lov til«, siger han.
får nogen ind, der har penge. Det er jo udrensning«.
15. jun. 2021
Lundetoftegade
skrevet af
Sådan siger Søren-Emil Stenkjær Schütt, der er
beboerforening laver
Anna Konggaard
forskellige projekter, der
beboerformand i Lundtoftegade i København, der er kommet
med på ny liste over boligområder, der underlægges særlige
boligkrav, fordi de er i risiko for at ende som det, aftalen
kalder et »parallelsamfund«.

Det vil – ifølge aftalepapiret – sige områder, der er i risiko for
»at blive udsatte som følge af høj kriminalitet, lav uddannelse,
lav indkomst, lav beskæftigelse og en høj andel af beboere med
ikke-vestlig baggrund«.
Lundtoftegade er et af 58 nye ’forebyggelsesområder’, der
er en central del af den aftale, som regeringen netop har
indgået med et flertal af partierne. Det er en ny kategori af
boligområder, som giver mulighed for at lave bestemte indgreb
for at påvirke beboersammensætning i områderne.
Den nye aftale er en udvidelse af ghetto-loven, der blev
vedtaget under stor bevågenhed i 2018. Den skal være med til
at sikre, at beboere med ikke-vestlig baggrund højst vil udgøre
30 procent i alle boligområder i Danmark i 2030.
Mulighed for nedrivning
110.000 borgere i 58 boligområder er en del af den nye liste.
1.490 af dem bor i Lundtoftegade på ydre Nørrebro. Og
beboerformand Søren-Emil Stenkjær Schütt er »nedslået«
over, at Lundtoftegade er endt på listen.

skal styrke lokalmiljøet
og gøre det til et attraktivt
sted at bo, siger Søren-Emil Stenkjær Schütt. For eksempel
fællesområder, der inkluderer lokalmiljøet på Nørrebro. Der
er masser af plads, siger formanden, og derfor har foreningen
planer om at lave en fodboldbane på et gårdareal, som de
vil låne ud til den lokale fodboldklub Nørrebro United, som
mangler faciliteter og har en lang venteliste.
»I Lundtoftegade har vi unge, der er udenfor foreningslivet, så
ved at lave en ny fodboldbane kan vi både løse en lokal mangel
på faciliteter og invitere byen ind i vores boligområde«, siger
han.
Et andet billede af virkeligheden
Søren-Emil Stenkjær Schütt er grundlæggende uenig i
præmissen for den nye aftale, partierne har indgået, fordi han
mener, den diskriminerer borgerne.
»Jeg synes, det er diskriminerende, at vi ikke kan være et
boligområde for alle. Aftalen handler om, at man vil sætte
andelen af ikke-vestlige beboere ned til 30 procent. Vi vil
gerne være med til at arbejde for, at så mange som muligt
har adgang til uddannelse og arbejdsmarked, men at arbejde
på etniciteten i området kommer vi ikke til. Jeg kan virkelig
betvivle, om det er lovligt - det håber jeg ikke«, siger han.

Aftalen om forebyggelsesområder gør det muligt at godkende
»strategisk nedrivning« i forebyggelsesområderne, og det
bekymrer Søren-Emil Stenkjær Schütt meget.

Søren-Emil Stenkjær Schütt mener ikke, at Lundtoftegade
nogensinde har været et samfund, der var parallelt med det

»Det er utrygt ikke at vide, om man kan blive boende i sit
hjem. Min største frygt er at skulle banke på min nabos dør og
sige, at vedkommendes lejlighed skal rives ned«, siger han og
uddyber:

»Jeg har et helt andet billede af virkeligheden, end det,
der ligger i at lave en ny liste, som godt nok ikke kalder
områderne for ghettoer, men bruger de samme greb«,
siger han.

»Det betyder jo i praksis, at man ikke bliver revet væk fra et
parallelsamfund, men fra sit arbejde, sit netværk, og der hvor
man har sin gang«.
Lundtoftegade kom allerede på den ghetto-liste, der blev
indført i 2018. De blev taget af den i december 2020, men nu
er de på den nye liste for forebyggelsesområder.
»Det er skruen uden ende. Vi bliver ikke anerkendt, for det
arbejde vi laver. Vi mener, vi er en velfærdsløsning, og vi

øvrige.

Søren-Emil Stenkjær Schütt mener, at aftalen er den helt
forkerte vej at gå, og han er bange for, at den får beboerne til at tabe modet.
»Jeg bliver vred, fordi vi gør så stort et stykke arbejde for
at løfte en velfærdsopgave, men vi bliver straffet alligevel.
Vi kom af ghettolisten, men det er lidt ligegyldigt, for nu
er der bare en ny liste«, siger han.

Ungeudvalget i Lundtoftegade

Ungeudvalget i Lundtoftegade består af en håndfuld frivillige beboere, som med afsæt i de
unges egne ønsker, behov og interesser arrangere aktiviteter, hvor målgruppen primært er
de 13 -17 årige.
Vi har altid spændende aktiviteter på tegnebrættet, og har senest afholdt et danse event i
samarbejde med Global Kidz, som dog var henvendt til alle uanset alder.
Udover de arrangeret aktiviteter, er vi altid friske på spontane boldspil, hygge og samvær i
ydertimerne hvor der er særligt brug for det.
Desuden guider og hjælper vi de unge i alderen 13-18+ hvor der er brug for det, fx. har vi
fået sendt flere unge ud i job, da vi også hjælper med cv og jobansøgninger, hvilket flere har
benyttet sig af.
Vi er altid åbne for nye tiltag, så har du ideer, ønsker, bekymringer, spørgsmål, eller vil du
være med, så fang os i en pb på fb, insta eller via mailen lg.ungetemagruppen@gmail.com.

S

iden maj måned har I TRÅD
MED VERDEN inviteret
beboere ind på værkstedet til
reparation af tøj og aktiviteter med
tekstil og bæredygtighed i fokus.
Efterspørgslen på reparation har
været rigtig stor, og mange har
allerede fået lagt bukser op, kortet
ærmer og lappet huller m.m.
Vi fortsætter med at tage små
reparationsopgaver ind hver
torsdag eftermiddag, hvor
man også selv kan få hjælp til
at reparere sit tøj. Desuden er
der altid en særlig aktivitet på
programmet.
Se programmet frem mod
sommerferien her →

BLOK-SALON

Program frem mod sommerferien
Torsdag d. 24/6 |
- Reparation af tøj – synlig lapning og broderi
Huller i trøjen, pletter på yndlingsblusen eller slidte lommer i
cowboybukserne.
Meget tøj bliver smidt ud, selv om det kan repareres eller forskønnes
med forskellige lappeteknikker eller broderi. Lapning af tøjet kan give
et smukt og unikt utryk og er godt på pengepungen og miljøet. Vi
kaster os ud i det sammen – så medbring dit tøj og få vejledning og
inspiration til, hvordan det kan lappes.

Torsdag d. 1/7 og d. 8/7 |
- Plantefarvning
Tag et stykke hvidt tøj med (fx en t-shirt) og vær med til at farve tøj
og stof med de farver, som vi har stående i gryderne. Farverne laves
af planter, som bl.a. er indsamlet lokalt. Plantefarvning er en måde at
forny og forskønne tøj og tekstiler, som har pletter eller er kedeligt i
farven.

Tilmelding:
Du kan deltage, hvis du er beboer i Lundtoftegade. Det er kun for voksne.
Det er gratis, og vi serverer altid kaffe, te og… måske en kage.
Kontakt: bloksalon@itmv.dk eller telefon 6087 7307.
Du kan også finde os i beboerhuset. Spørg efter Martha eller Liv.

Velkommen til ”badehotellet” på 9. tv.
Ana-Magdalena har sendt os billeder af hendes altan, som hun har døbt
’badehotels-altanen’, da det netop er badehotelsstemningen, hun har fundet
inspiration fra, da hun i løbet af lock-down brugte tid på at give sin altan en
make-over. Se hvordan hun har indrettet sin altan på billederne nedenfor.
Her er vores lille badehotels-altan, som er blevet dekoreret i løbet af corona-tiden.
Jeg tænkte, at hvis vi ikke kan komme afsted til sol og varme, så kan jeg bare hente
den inde hos os i form af planter, sten, muslinger, fugle, som måger, og pastelfarver.
Det er godt at finde et tema som man er glad for. Jeg har brugt mange timer på at
finde puder og voksdug, der matcher vores tapet, der er hvidt og lyserødt. Brugte
møbler med sjæl skaber varme og hygge, der også findes på et badehotel. Tro på
jeres instinkter og indret jeres altan som I har lyst til, for det er mennesket, der
skaber sit hjem og ikke omvendt.

Morgenkaffe og specialekontor på den gule altan
Amanda og Oliver har inviteret mere varme og lys ind med
en klat gul maling, og deres altan bliver flittigt brugt af både
dem og deres katte.

Vi ville gerne invitere noget varme og liv ind på vores altan.
Derfor besluttede vi at male den gul, lægge trægulv og sætte
nogle grønne planter ud. Den gule farve giver næsten indtrykket
af sollys, selv når det er gråvejr, og trægulvet og planterne giver
liv.
Lige fra morgenstunden drikker vi morgenkaffen på vores altan.
Derudover bliver den for tiden brugt som specialekontor og er
efterhånden det mest brugte rum i sommervarmen. Vi har også
to katte, som gerne er derude så meget af dagen som muligt,
både til at ligge i en solstråle eller køle lidt af i skyggen.
At male altanen var måske det, der virkelig fik os til at begynde
at bruge den, fordi den bare blev så meget mere indbydende.
Derefter kræver det ikke meget andet end et brugt havesæt og
en håndfuld planter, og så har man et ret fantastisk ekstra rum.

Små-projekter på altanen - 3. tv.
Katja har sendt os et billede af hendes altan som hun hygger
sig med at gøre i stand og finde på nye indretningsideer til.
Jeg er vild med min altan! Jeg nyder at pusle med potter og
blomster fra det tidlige forår, og jeg har tit små-projekter i
støbeskeen for at optimere indretningen. I sidste uge sad vi fem
derude og spiste brunch, og natten til søndag sov jeg derude.
Jeg blir’ dog ærgelig, når der lander andres madrester,
cigaretskodder mv. fordi nogle, der bor højere oppe kaster det ud
fra deres altaner.

Vil du være med? Har du også 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. Så vil redaktør Mia kontakte dig.
Send billeder og tekst til redaktør Mia: mialeedjensen@gmail.com / 28 61 11 96

SommerAktiviteter

Sommer-program 2021
UGE 26 → Kingo Cup (se flyer på næste side)
UGE 26 → Fodboldaktiviteter for alle
- Arrangeret af Nørrebro United
Ons. 30. jun. kl. 12.30 - Fre. 02. jul. kl. 15.30

(Beboerhuset - Lundtoftegade 41) (se flyer på de næste sider)

UGE 26-27 → Gratis aktiviteter hos
ungdomsskolen (se flyer på de næste sider)
OBS: Det er først-til-mølle, men der er lukkede hold reserveret
til områder NørreBrobyggerne arbejder i.
Kontakt NørreBrobyggerne og bliv skrevet op!

UGE 27 → Familieferie for 19 familier
fra Lundtoftegade i Gilleleje Ferieby
OBS: Fuldt booket (!) (se meddelelse på næste side)

UGE 28 → Feriecamp i Lundtoftegade
NørreBrobyggerne er værter for en uge fyldt
med aktiviteter (se flyer på de næste sider)

UGE 29 → Fodboldaktiviteter for piger
- Arrangeret af Nørrebro United
Ons. 21. jul. kl. 12.30 - Fre. 23. jul. kl. 15.30

(Beboerhuset - Lundtoftegade 41) (se flyer på de næste sider)

UGE 30 → Brobyggere laver aktiviteter
for børn i samarbejde med Play

Tak for den store interesse for årets familieferie

V

i er meget glade for den store interesse, der har været i år til årets
familieferie. Vi ville ønske, at der var plads til alle.

Desværre har vi kun fået midler til én familieferie i år, så de 19 pladser fik
hurtigt ben at gå på, da der var 40 familier, der tilmeldte sig.
I år har vi valgt, at prioritere de familier, der ikke har deltaget på ferien før.
Dernæst trak vi lod om de resterende pladser.
Vi er kede af, at vi ikke kunne tage alle med på familieferie. I står stadig på
ventelisten. Er der nogen, der melder fra, så trækker vi lod igen.
Vi ønsker jer alle en dejlig sommer og gør opmærksom på, at der sker en
masse spændende aktiviteter i løbet af sommeren i Lundtoftegade (som I
kan se i sommer-programmet på forrige side). Hold også øje med opslag
både i opgange og på de sociale medier.
Mange hilsner fra Mia og Dorthe

Sammen om Cyklen
H

ver tirsdag kl. 15.00 til 20.00 året ud, kommer Sammen om
Cyklen, et projekt fra Københavnerteamet, til Lundtoftegade. Det er
NørreBrobyggerne, der understøtter og koordinerer indsatsen sammen med
Københavnerteamet.
Som beboer I AKB Lundtoftegade kan du få repareret din cykel, så den altid
er klar til en tur ud i det grønne eller igennem Københavns gader.
De parkerer med deres røde vogn foran beboerhuset, hvor de står klar med
deres cykelgear og rådgivning.

Foto | Kristian Buus

Foto | Kristian Buus

D

Kongebussens fremtid

en farverige kongebus er nu blevet en fast bestanddel af vores hjem her i Lundtoftegade. Den
blev indvidet i maj (se billederne) med balloner, flag og glade beboere. Busgruppen har allerede
indsamlet ideer og drømme fra en masse beboere, og nu er planen, at disse ideer og drømme skal
udmunde sig i planlægningen af fremtidige aktiviteter for bussen. Der er en masse på tegnebrættet,
og I vil naturligvis blive opdateret, så snart vi har et nærmere program for aktiviteterne.
Hvis du har ideer til, hvad bussen kan bruges til så tøv ikke med at kontakte afdelingsbestyrelsen →
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

