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LundPosten
DIT, MIT, VORES TALERØR

Historien om Lundtoftegade

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.

Historien om Lundtoftegade - del 3 er desværre
endnu forsinket, da jeg har ventet på noget materiale
fra KAB’s arkiver, der skal hjælpe med at gøre
historien færdig.
Jeg håber, at tredje del af historien er klar til jer til
næste nummer af Lundposten i november.
Tak for tålmodigheden :)
Hilsen
Bo Andresen

Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Så tøv ikke med at kontakte redaktør
Adam Veng inden den 25. i måneden for at få
dit bidrag med i næste nummer.
Forsidefoto: Marina Castagna
Udgivelse | Lundposten nr. 20 - November 2021
Kontakt | mail: lundposten@gmail.com / tlf.:
2337 7211
Post | Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Tryk | Regnbue Tryk

Ny bestyrelse i Lundtoftegade
I september blev der valgt ny afdelingsbestyrelse
i AKB Lundtoftegade. På det udsendte referat af
afdelingsmødet, kan I se navne og fotos på de nye
medlemmer og suppleanter i bestyrelsen.

Foto | Kristian Buus

God valgkamp!
Kære Naboer,
Denne leder tager fat om et emne, som
fylder rigtig meget lige nu, og som
kommer til at fylde mere og mere de
næste tre uger:
Kommunal- og regionsrådsvalgene
tirsdag den 16. november.
Det er to valg, som afgør, hvilke
politikere der skal sidde i
kommunalbestyrelsen i København og
i regionsrådet i Region Hovedstaden
de næste fire år. Det er begge dele
politiske rum, som skal træffe
beslutninger for mange milliarder af
vores alle sammens skattekroner.
Hvad laver politikerne?
Politikerne i kommunalbestyrelsen
og i regionsrådet træffer beslutninger
om, hvordan jobcentrene skal
fungere, hvordan vuggestuerne og
børnehaverne skal drives, hvilke
sportsfaciliteter byen skal have,
hvordan vi skal sortere vores affald,
hvor meget gadebelysning vi skal have,
hvor mange ladestandere til elbiler, vi
skal have, hvordan hospitalerne drives
og meget andet!
Valgene er vigtige, fordi det er vores
mulighed som vælgere og borgere
at stemme de politikere ind, som
vi tror, kan repræsentere os og
vores værdier bedst. Og modsat til
Folketingsvalget, så kræver det ikke
dansk statsborgerskab at stemme til
disse valg. En vigtig detalje!

Valgdebat i beboerhuset den 9.
november
For at inspirere os selv og ikke
mindst alle jer, kære naboer, så har
Bo og jeg fra bestyrelsen sammen
med Mette fra NørrebroByggerne
arrangeret en kommunalvalgsdebat.
Her har vi inviteret fem politikere fra
forskellige partier. Sammen med en
professionel moderator skal politikerne
diskutere forskellige emner, som er på
dagsordenen til kommunalvalget.
Det kan I læse mere om på de næste
sider her i Lundposten, men I får lige
tid og sted hér:
Kommunalvalgsdebat foregår
den 9. november kl. 18:30-21:00 i
beboerhuset.
Jeg håber, I har lyst til at deltage, og for
at det ikke skal være løgn, så starter vi
arrangementet med lidt (gratis) mad
og drikke :-)
God læselyst af denne måneds
Lundposten
- og rigtig god valgkamp.
Kærlig hilsen
Mads,
afdelingsbestyrelsen

Valgaften i Lundtoftegade
VALGAFTEN I LUNDTOFTEGADE
Kom med til debat om det kommende valg til borgerrepræsentationen i 2021!
På vegne af Afdelingsbestyrelsen i AKB Lundtoftegade inviteres du hermed til at deltage i en politisk debat om valget til borgerrepræsentationen i København tirsdag den
9. november 2021 kl. 19.
Debatten foregår i beboerhuset Lundtoftegade 41B kl. og I er inviteret til at møde
klokken 18:30, hvor et medlem af afdelingsbestyrelsen vil tage imod dig.
Hvem er vi?
Vi er en almen boligforening, der på flere måder er i vælten. På den ene side ligger vi
lige i kanten af ghettolisten og kæmper som mange andre boligområder med de konsekvenser, som en plads på listen medfører.
På den anden side har vi som afdelingsbestyrelse og forening et tårnhøjt ambitionsniveau for lokalområdet og den almene sektor med fokus på lokalt initiativ og civilt
engagement. Vi blander os aktivt i den boligpolitiske debat, og vi bruger mange frivillige ressourcer på at gå foran i udviklingen af den almene boligsektor og forsøge
at nytænke med udgangspunkt i vores tre kerneværdier: deltagelse, socialt ansvar og
solidaritet.
Hvem kan du møde?
Til den politiske debat inviteres udover politikere (fra Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre) beboere i AKB Lundtoftegade, vores almene
naboer i Nørrebro Vænge samt øvrige lokalsamfund på Ydre Nørrebro.
Til at styre slagets gang har vi valgt Emilie Reinhold, der som ordstyrer vil introducere
en række temaer, som vil være udgangspunktet for debatten, ligesom beboere vil stille
spørgsmål til jer i panelet. Vi sender temaerne til dig på mail forud.
Der vil blive kamp om hver eneste stemme når de fem mest populære partier på Nørrebro, sender deres skarpeste debattører til en forrygende kamp på ord og meninger.
Vi håber, du har lyst til at deltage og give os i Lundtoftegade et politisk kødben at tygge
på frem mod, at vi alle skal sætte vores kommunale kryds.
Vi ser frem til at høre fra dig!
På vegne af AKB Lundtoftegade
Bo Andresen og Mads Due Hansen, afdelingsbestyrelsen
Mette Nisgaard, Nørrebrobyggerne

Kommende beboerinitiativer

EFTERÅRSTUR MED CAFÉ PUSTERUMMET

V

i inviterer til en efterårstur til Danmarks Tekniske museum der
bliver muglighed for at se mange gamle ting og bla. den danske
astronaut Andreas Mogensens rumkapsel.
Lørdag d. 30.10 mødes vi ved
bussen Lundtoftegade 49 kl.
11.00
Vi spiser på spisestedet San
Remo i Helsingør.
Egenbetaling på 140 kr. dækker
3 stk. smørebrød samt kaffe &
lagkage.
De venligste hilsener,
Foreningen Pusterummet

INFOAFTEN OM SKIMMELSVAMP

F

lere beboere har den seneste tid vist bekymring for skimmelsvamp i
deres lejlighed.

Derfor inviterer bestyrelsen og driften på ”skimmelaften” i beboerhuset
mandag d. 8/11 kl. 17:00, hvor I kan komme og få en snak og afklaring i uformelle rammer. Vi sørger for te og snacks til de fremmødte.
Driften har masser af viden om skimmelsvamp, og bliver snart yderligere uddannet på et kursus. Her giver de nogle tips til at forebygge, identificere og
håndtere skimmelsvamp:
• For at være sikker på at undgå skimmelsvamp i boligen, skal man lufte ud med
gennemtræk minimum 3 gange i døgnet. Gennemtræk betyder at man åbner
vinduer eller døre i hver sin ende af boligen i minimum 5 minutter. Så får man
skiftet luften i boligen.
• Når man har været i bad eller lavet mad så åbner man vindue og døren til
badeværelset eller køkkenet og laver gennemtræk. Hvis man ikke har vindue
på badeværelset, så åbner man badeværelsesdøren og et vindue i den modsatte
ende af boligen.
• Hvis man er tvivl om man har for meget fugt i sin bolig så kan man hente et
klimakort på Ejendomskontoret og få en forklaring på hvordan det virker.
Ellers kan man kontakte ejendomskontoret og få besøg af en servicemedarbejder, som så kan forklare brugen af klimakort.
• Bonus info: Det koster 40% mere energi at varme fugtigt luft op. Så der er
mange penge at spare ved at lave gennemtræk og lufte ud i boligen.

Kommende beboerinitiativer

STØJUDVALGET GENETABLERES

S

om boligforening på Nørrebro med en masse aktiviteter i og omkring
området, er visse beboere udsat for støjgener.

Derfor nedsatte vi sidste år et støjudvalg af beboere til at håndtere sagerne. Nu
mødes vi første gang i 2021, og du er inviteret. Hvis man er interesseret at være
med eller høre mere om udvalgets arbejde, kan man skrive til lundposten@gmail.
com.
Sidste år mødtes beboere og to forskere i nabostøjsgener fra Københavns Universitet for at udarbejde et manifest for nabostøj i Lundtoftegade. Manifestet vil
kunne bruges til støjudvalgets videre arbejde med andre former for støj.

Kommende beboerinitiativer

Julemiddag
Lørdag den 4/12-21
fra Kl. 17.30 til 19!
Nu banker julen snart på døren
og Festkorpset genopliver
traditionen med en rigtig
hjemmelavet julemiddag:
Flæskesteg med tilbehør og
Ris á la mande! I løbet af
aftenen er der også Gløgg &
Æbleskiver, Kaffe/The, Brune
Kager, Pebernødder og Godter.
Billetterne koster:
25,- for børn under 15/over 3 år
50,- for beboere og ALLE frivillige
75,- for gæster udefra

Billetterne købes hos:
Henny, 39,4.th & Lotte, 67,1.tv,
på ejendomskontoret i åbningstiden. Eller via: Mobilpay: 4952BX

SENEST FREDAG DEN 19/11!

Kommende beboerinitiativer

LØRDAG DEN 4/12
FRA KL. 14 TIL 16

I BEBOERHUSET 41B!
Flittige Hænder siger pænt
FARVEL og TAK,
for de mange år det er blevet
til i kælderen i Blok E.
Det gør de ved at sælge ud af
deres fine JULE-håndarbejder.

Så kom og kig!
Det kan jo være du kan finde
en fin julegave eller noget nyt julepynt.
På Flittige Hænders vegne
Henny og Jenny

Kommende beboerinitiativer

Lørdag den 4/12 – 2021
Kl. 19.30 i Beboerhuset 41B
(Dørene åbnes kl. 19.30)

Der er 10 spil og
præmierne er bl.a.
produkter fra I Tråd
Med Verden, Flittige
Hænder og FRAK.
Pladerne koster 10,Der vil i år være Gløgg &
Æbleskiver til alle.
Vi sætter også et lille
Julelotteri i gang, som
Flittige Hænder sponsorer,
idet de takker af efter mange, mange år!

Henny og Jenny

Vis mig din altan

Har du 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 lave et Facebook opslag med dine
billeder i vores Facebook gruppe AKB København, Lundtoftegade. Så vil redaktør
Adam kontakte dig.
Send billeder og tekst til redaktør Adam: lundposten@gmail.com / 23377211

Beskeder fra ejendomskontoret

Svensk køkkenmodel
Da det er svært at finde en leverandør til Svensk køkkenmodel er det
besluttet at nedlægge denne model.
Der kan stadig søges om Dansk model.
Man kan som beboer også selv lave køkken på en individuel råderet.
Hvad er individuel råderet?
Den individuelle råderet indebærer, at alle almene lejere har ret til at
udføre forbedringsarbejder, eksempelvis et køkken, i boligen. Du foreslår
selv, hvad der skal ændres, og du sørger selv for, at arbejdet bliver udført og
finansieret. Der vil være en afskrivning over 10 år. Hvis du flytter inden for
10 år så vil du få udbetalt restbeløbet. Hvis dette har din interesse så book
en tid med ejendomskontoret, som kan uddybe råderetten.

Fyrkælder

Renovation af fyrkælderen er overstået. Hvis man har problemer med
trykket i vandhanerne, eller der ikke er nok varmt vand, skal man
henvende sig på ejendomskontoret.

Skadedyr
Skadedyr er et udbredt problem i adskillige danske ejendomme. Husk
på, at jo hurtigere man tager hånd om problemet, des lettere og billigere
går det at løse.
Dyr som skægkræ, borebiller, bananfluer, sølvfisk og møl er uønskede, men desværre ofte udbredte beboere i vores hjem. Det er vigtigt at
understrege, at du som lejer har det primære ansvar for at sørge for, at
skadedyrene får sværere ved at bo i dit hjem.
Grundlig støvsugning, gulvvask og afstøvning, hyppig udluftning i hele
lejligheden samt udsmidning af gamle tørvarer i køkkenet (fx mel og
havregryn) er alle essentielle første tiltag til at gøre livet surt for de små
kræ. Hvis disse lette metoder ikke hjælper, kan du skaffe specielfremstillede midler i dit lokale byggemarked.
Hjælper ingen af de ovenstående tiltag, bør man omgående kontakte
ejendomskontoret, så de kan lave en vurdering af, hvad der skal gøres.
Måske kan de give råd til, hvad du videre kan gøre, eller skabe kontakt
til en professionel skadedyrsbekæmper.

Beskeder fra ejendomskontoret

Radiatorvarme
Radiatorvarmen skulle nu gerne være oppe at køre.
Alle vores varmeanlæg er styret elektronisk. Det betyder, at hvis der
24 timer i træk er under 19 grader, så vil fyret starte op og sende den
mængde varme ud til radiatorerne, som der er behov for. Jo koldere det er
udenfor, jo mere varme sender fyret til dine radiatorer.
Der er altid en overgangsperiode i løbet af efteråret og foråret, hvor det
kan føles koldt om aftenen, fordi der har været sol om dagen.
Det er først, når temperaturen konstant kommer under 19 grader, at der
konstant vil være varme på radiatorerne.
Vi er klar over, at det ikke er optimalt, hvis man er lidt kuldskær. Rådet er
tæpper, varmt tøj eller en ekstern varmekilde. For eksempel en el-radiator
i nærheden af hvor man sidder stille.
Hvis det lodrette varmerør ved siden af radiator er varmt og radiator
er koldt, når der er skruet helt op for varmen, så skal du kontakte
ejendomskontoret. Så kommer vi forbi og kigger på din radiator og
termostat.

Betonmolokkerne
Vi ved, at betonmolokkerne står i vejen for mange af vores dejlige
grønne områder.
Blokkene er til et nyt affaldssorteringssystem, som vi gerne vil have
indført, men vi venter endnu på kommunens tilladelse. Det burde være
en formalitet, men bureaukrati har vist sig at gøre det til en langvarig
affære.
Vi håber på jeres tålmodighed og at vi snart kan få den nye
affaldssortering op at køre.

Foto: Kristian Buus

Måneden der gik

Minimarathon

T

ak til alle jer, der var med til minimarathon. Lundtoftegades Minimarathon har styrket
dialog og netværk på Lundtoftegade ved at samle børn og voksen om en fælles aktivitet.
Det gav mulighed for at familier lærte hinanden at kende på tværs. Vores succeskriterie var
socialt samvær mellem børn og deres familie samt motion for hele familien.
Foto | Ungeudvalget

LUNDTOFTEGADES MINI MARATHON 2021

Måneden der gik
Til Vægs-fernisering:

L’oeil de ma rivale // Te-ceremoni og lydperformance

L

ørdag d. 2/10 opførte kunsterduoen Perlemor, bestående af Gry Bagøijen og Morten Svenstrup, en
lydperformance i Lundtoftegade amfiscene.

Performancen blev opført i en cirkulær pavillion beklæft med tekstiler opført af kunster Mette Nisgaard Larsen. Publikummet kom både fra Lundtoftegade, resten af København og udenfor byen, og
blev i små hold blev inviteret indenfor i det intime teltlignende rum til te serveret af lokale beboere
i Lundtoftegade. Teen blev skænket i små ubrændte lerkopper lavet af kunstner Marianne Skaarup
Jakobsen, og akkompagneret af haute couture-kager af konditor Augusta Sørensen.
Som det ses på billederne, fik alle fremmødte udleveret hovedsmykker lavet af Marie-Louise Vittrup, som symboliserede et slags ”tredje øre”, som publikum kunne opleve Perlemors lydperformance gennem.

Foto | Marina Castagna

Lokale tilbud
Åben mødrecafé i Beboerhuset i Lundtoftegade
Er du gravid eller mor, så kom og deltag! Det er for alle kvinder med børn fra 0-8 år.

Kære familier i Lundtoftegade,
Sundhedsplejersken og familievejlederen byder velkommen til socialt
samvær hver tirsdag fra kl. 10 -13 i samarbejde med NørrebroByggerne i
Lundtoftegade.
Vi starter gruppen med te, kaffe og brød. Vi tager altid udgangspunkt i de
spørgsmål og emner, som I kommer med samt formidler ny viden. Efter
ønske inviterer vi gæster, som kommer og debatterer relevante emner.
Det kan være spørgsmål om:
Har du
• Hvordan bevarer jeg et godt forhold til mit barn?
behov for tolk,
• Hvordan taler jeg med mit barn?
kontakt os, så
• Søvnbehov, søvnrytmer i forhold til børns alder og aktivitet. såarrangerer
vi
• Hvordan takler jeg konflikterne med mit barn?
det for dig.
• Hvilke forventninger har jeg til mig selv som mor?
• Hvordan kan jeg som voksen være en god rollemodel for mit barn?
• Hvad er børnesygdomme?
• Hvilken mad er godt for børn? For kvinder?
Hvem er vi?
Anita er sundhedsplejerske og Dorthe er familievejleder. Vi har begge en
lang praktisk erfaring inden for området familieliv. Desuden kan vi være
behjælpelige på andre områder ud fra hver vores faglige baggrund.
Du kan komme, når du har tid og lyst – gerne hver tirsdag. Vi inspirerer
hinanden og deler hverdagslivets erfaringer. Gruppen er kendetegnet ved
stor tolerance, åbenhed og tillid.
Vi glæder os til at møde dig!
Vi ses i Beboerhuset, Lundtoftegade 41B.
De bedste hilsner fra
Anita Sternest & Dorthe Korshøj
Tlf. 27770274 Tlf. 30457798

Lokale tilbud

Økonomisk Rådgivning
på Ejendomskontoret 21A
Hver anden onsdag (lige ugenumre) kl. 17-19 kommer SR-Bistands økonomiog gældsrådgivning i Lundtoftegade.

De tilbyder gratis hjælp til dig, der ønsker at få styr på din økonomi.
De hjælper med:
• Budgetlægning
• Kontakt til kreditorer og inkassofirmaer eller offentlige myndigheder
(Skat, Gældsstyrelse m.m.)
• Vurdering af din betalingsevne
• Rådgivning om gældssanering og eftergivelse af offentlig gæld
Næste gang er onsdag d. 3/11 2021
Husk at bestille tid hos Social Vicevært Dorthe Korshøj
Mobil: 30 45 77 98 | Mail: dorko@kab-bolig.dk
eller mail til srb@sr-bistand.dk

Lokale tilbud

Pædagogiske aktiviteter på
Bispeengens legeplads
B

ispeengens legeplads’ indendørsrammer er fortsat åbne, og i huset er der mulighed for leg,
spil og aktiviteter og meget andet.

Sang, rytmik og bevægelseslege
I huset tilbyder vi hver fredag kl. 10 sang, rytmik og bevægelseslege for børn mellem 1-5
år og for deres forældre, bedsteforældre, dagplejer og privat børnepasser. Sang, rytmik og
bevægelseslege vil fremover blive afholdt inde i varmen i vores hyggelige legepladshus.
Månedsaktiviteter
Vi tilbyder faste månedsaktiviteter, som vil variere fra måned til måned. Derudover vil vi
selvfølgelig lave spontane aktiviteter på legepladsen, ud fra det børnene har lyst til og er optaget
af.
November-aktivitet vil være hver onsdag 14-17, hvor I kan komme og lave sjove, spændende og
unikke køleskabsmagneter af farverige perler.
Hver torsdag 14-17 er der desuden forskellige krea aktiviteter kl. 14 – 17

I kan følge os på vores Facebook:
De bemandede legepladser Bispeengen

Vi glæder os meget til at se jer

Lokale tilbud

I Tråd Med Verden
SYNING, REPARATION OG UPCYCLING
I Tråd Med Verden holder åbent i deres bæredygtige salon hver onsdag eftermiddag fra kl. 15-18 i
beboerhuset. Alle beboere er velkomne, og det er ganske gratis. Her kan du få hjælp til og lære bl.a.:
• Reparation og lapning af tøj
• Brodere eller strikke mm.
• Låne en symaskine
• Sy nye ting af kasserede tekstiler
Vi har masser af stofrester liggende, som du helt gratis kan bruge til dit sy-projekt. Desuden vil der
være kage, kaffe og te.
Som noget nyt vil vi i efteråret afholde strikke- og broderiworkshops.
Læs med i opslaget herunder, hvor du også kan se workshop-datoerne.

Vi afholder desuden broderi-workshops den anden torsdag i måneden fra 15:00-18:00 på vores værksted i
Lundtoftegade.
Her kan du medbringe dit eget projekt, eller samle inspiration til et nyt.
Den næste broderi aften er torsdag d. 11.11.21
Det koster 150,- kr. at deltage.
Tilmelding sker via mobilepay på 971216.
Vi garanterer kaffe, god stemning, kyndig vejledning og hygge.
Derudover har vi vores Facebook gruppe ‘ITMV Broderiklub’ som har til formål at samle informationer om
de kommende workshops, samt opdateringer og deling af de skønne broderiprojekter som fremtiden bringer.
Dette skal være et trygt rum at dele sine kreative udfoldelser, søge sparring eller få nye idéer.
Vi ser frem til hyggelige stunder, og godt håndarbejde - velkommen i klubben!
Hvis du har nogle spørgsmål så er du mere end velkommen til at skrive på Katja@itmv.dk

Jobopslag:
Nørrebro United søger ny børnekoordinator
Fodboldbklubben Nørrebro United søger en ny børnekoordinator til vores børnehold der træner i
boldburet i AKB Lundtoftegade.
Som ansvarlig koordinator er det din opgave at sikrer gode rammer klubbens børnehold, alder 4-7
år, der træner i boldburet i Lundtoftegade. Du skal kunne hjælpe de frivillige trænere med praktiske,
såvel som sportslige opgaver og kunne igangsætte nye frivillig med deres opgaver. Herudover skal du
opstarte nye hold ved sæson opstart og dermed hjælpe børn og forældre med den bedste mulige start
til fodbold og i Nørrebro United.
Herudover deltager du som medlem i vores koordinator-team og skal være med at til arrangere
stævner og weekendaktiviteter for holdene i løbet af året.
Vi søger en person der er dygtig til at møde folk i øjenhøjde og samtidig er praktisk anlagt med god
sans for organiserer sine arbejdsopgaver. Det er ikke en nødvendighed at have kendskab til gode
øvelser og tilpasset træning for aldersgruppen, men det er selvfølgelig en fordel hvis du har tidligere
erfaring med træning for aldersgruppen.
Du skal forvente at en stor del af arbejdstimerne er tidsrummet 16:00 – 18:00 og i weekenderne.
Som en del af stillingen skal du også kunne afvikle børnehaveforløb, hvor du introducere fodbold til
en række børnehavebørn. Har du ikke tidligere trænererfaring, er det vigtigt at dette bliver nævnt
til en evt. jobsamtale og det kan blive pålagt at du deltager i relevante trænerkursus for at kunne
opbygge kapacitet til at afvikle børnehaveforløb.
Kort om Nørrebro Uniteds aktiviteter i boldburet i Lundtoftegade:
Nørrebro United har gennem de sidste fire år organiseret fodboldhold for børn mellem fire og syv år
i boldburet i Lundtoftegade. I dag har Nørrebro United fire aktive hold i aldersgruppen med omkring
15 aktive per hold. Det er forventningen at der kommer flere hold i fremtiden. På alle holdene er det
forældrene der er aktive som frivillige trænere og holdledere.
Med træning på banen ønsker Nørrebro United at kunne
rekruttere flere aktive børn fra AKB Lundtoftegade til at være
aktive i Nørrebro United.
Stillingen som børnekoordinator er normeret til ti timer
ugentligt og deres gives løn efter overenskomstlignende
forhold. Stillingen søges besat per 1/1 – 2022.
Fristen for at søge stillingen er d. 15/11 – 2021. Du bedes
sende din ansøgning til
kontor@nbunited.dk.
Har du nogen spørgsmål til stillingen kan du kontakte Ulrik på
telefonnummer: 30 28 90 79

