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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
Adam Veng inden den 25. i måneden for at få
dit bidrag med i næste nummer.

Bestyrelsesseminar i december
Bestyrelsen i Lundtoftegade bliver ofte rost for at
tænke nyt og innovativt, når det kommer til at
inddrage mange beboere i beslutninger og projekter.
Men vi vil gerne blive endnu bedre og skabe endnu
større lokalt engagement.
Derfor afholder vi et internt bestyrelsesseminar d. 5.
december, hvor vi skal diskutere, hvordan vi gør det
mere attraktivt for beboere at deltage og tage ansvar i
området.
I det nye år melder vi ud, hvordan vi rent praktisk vil
gribe opgaven an.
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Når vi taler om deltagelse...
... har en gruppe hundeejere i området på egen hånd
engageret sig i at komme med et konkret forslag
til en ny hundegård. Det er indtil videre bare et
forslag, men gruppen har været så heldige at få hjælp
fra en arkitekt, som har givet dem en professionel
plantegning. Læs mere på side 7.
Hvis du som beboer har lignende forslag, er du meget
velkommen til at skrive til lundposten@gmail.com. Så
kan vi hjælpe dig med at udvikle din idé.

Husk at tjekke Facebook!
Selvom vi i Lundposten prøver at annoncere alle de
gode initativer i området, er det ikke altid, de når
at komme med inden bladet udgives. Husk derfor
at tjekke Lundtoftegades Facebook-gruppe, AKB
København, Lundtoftegade, for at holde jer opdateret
om lokale tilbud og arrangementer.

En politisk stemme til Lundtoftegade
Kære nabo,
du inviteres hermed til at deltage i
en EN NY ALMEN ALLIANCE PÅ
NØRREBRO.
Kommunalvalget viste, at
boligpolitikken optager rigtig mange
københavnere. Det viste også, at
københavnerne ønsker en hovedstad,
hvor der skal være plads til alle. En
by, hvor alle kan bo og leve et liv med
muligheder og fællesskaber - et socialt
bæredygtigt liv. Men hvordan lykkes vi
med sådan en byudvikling?
Det mener en række beboerdemokrater
fra den almene sektor på Nørrebro, at
lige præcis os i den almene sektor har
nogle gode svar på. Svarene kender vi
nemlig blandt andet fra de muligheder
og udfordringer vi har lige her i
Lundtoftegade.
HVORDAN SIKRER VI EN
SOCIALT BÆREDYGTIG BY?
Vi mener, at vi kan lykkes med at skabe
en socialt bæredygtig by med plads
til alle, hvis Københavns Kommune
bliver langt bedre til at prioritere lokale
fællesskaber og lader dem (os!) gro,
selvom vi ikke nødvendigvis skaber
økonomisk profit. Vores bud er, at de
almene boligforeninger inddrages så
meget som muligt i lokalpolitikken,
for vi har over 100 års erfaring med at
skabe socialt bæredygtigte fællesskaber.
En stolt tradition, som vi hver dag
arbejder for at holde i hævd.
Derfor har beboerdemokrater fra
Lundtoftegade i samarbejde med
beboerdemokrater fra Murergården
taget initiativ til en ny almen alliance
på Nørrebro. Vi kalder den:

Initiativet for Almene
Boligforeninger på Nørrebro.
Det har vi gjort, fordi vi tror på
fællesskaber, og fordi vi ved, at magt og
indflydelse ikke er noget man får, nej,
det er noget, man tager.
KOM MED TIL STORMØDE
Vi har tidligere omtalt dette initiativ
her i Lundposten, ligesom vi vedtog et
politisk program på afdelingsmødet i
september, men nu har vi taget endnu
et skridt.
Vi inviterer til et stormøde!
Hvis du er nysgerrig på lokalpolitik, så
kig ned i beboerhuset, Lundtoftegade
41b, tirsdag den 14. december kl. 19.00.
Målet er, at alle ca. 50 boligforeninger
på Nørrebro skal samles på tværs – i
alt repræsenterer foreningerne 17.000
mennesker eller hele 21 procent af den
samlede nørrebro'ske befolkning. På
sigt er ambitionen at gøre os gældende
over hele bydelen. Vi vil fx brede os i
Nørrebro Lokaludvalg, og dermed give
almene boligforeninger den politiske
stemme, de fortjener.
Kom og vær med!
Kærlig hilsen,
Mads,
Afdelingsbestyrelsen

Beskeder fra ejendomskontoret

Stigende elpriser - det kan du gøre!
Som flere sikkert har bemærket, befinder vi os i en tid med ekstraordinært
høje elpriser. Det kan påvirke din elregning, og er noget, vi som
boligforening bekymrer os om.
De stigende elpriser skyldes globale politiske forhold, men som fællesskab
kan vi alligevel påvirke, hvordan vi rammes af det. Fx arbejder KAB, som
administrerer vores afdeling i Lundtoftegade, for, at prisstigningerne
fordeles jævnt over hele København og at de højere regninger fordeles over
hele året, så der ikke lander samlede kæmpeudgifter i efteråret/vinteren.
Hvad kan du gøre?
For det første kan man på hjemmesiden sparenergi.dk undersøge, hvordan
man kan nedbringe sit elforbrug uden at gøre synderlige indgreb i
hverdagen.
Desuden kan man søge om økonomisk hjælp. Regeringen har afsat 100
millioner kroner til at hjælpe trængende beboere med tilskud til deres
ekstra eludgifter ved at give økonomisk støtte til kommunerne.
Kontanthjælpsmodtagere, børnefamilier og sygdomsramte og arbejdsløse
kan alle komme i betragtning til at modtage støtte, hvis de har fået
ekstraordinært høje elregninger.
Støtten ansøges gennem kommunen på Borger.dk.

Kommende vejarbejde - udfordringer og muligheder
Som alle beboere burde have fået besked om, har kommunen igangsat et
langvarigt vejarbejde på Lundtoftegade, som desværre nok kommer til at
støje over de næste måneder.
Tidsplan
Arbejdet forventes opdelt i 3 etaper og at forløbe fra december 2021 til
juli 2022:
• Først: Borups Allé til Humlebæksgade
• Dernæst: Humlebæksgade til Hillerødgade
• Til sidst: Hillerødgade til Hyltebro
Henvendelser om vejarbejdet kan rettes til: vejvidenoggenopretning@
kk.dk.
Bestyrelsen og driften har udset sig lejligheden til presse på i kommunen
for få tilladelse til at nedgrave molokkerne til affaldssortering samt at få
bedre busforbindelser til Lundtoftegade.

Beskeder fra ejendomskontoret

Skægkræ i lejligheden - sådan klarer du dem!

Måske synes du, dyret ovenfor ligner en søvlfisk, men der er tale om dens
mere ubehagelige fætter, Skægkræet, som indenfor de seneste år er blevet
mere og mere udbredt i Danmark. Skægkræet formerer sig hurtigere end
sølvfisken, kan kravle på vægge, skabe og andre lodrette flader, de kan blive
op til syv år (!), og så er de glubske og kan forårsage skader på alt fra træ til
tekstiler i lejligheden.
Grundig rengøring (jævnlig støvsugning og gulvvask) er nødvendigt
for at holde dyrene ude, men ikke altid nok. Det er også vigtigt at man
undersøger alt, som man tager ind i lejligheden udefra - især møbler og tøj
købt i genbrugsbutikker.
Hvis man først har fået skægkræ i lejligheden, og grundig rengøring
ikke hjælper, kan man gå til byggemarkedet (fx Silvan) og få vejledning i
skadedyrsbekæmpelse. Hvis heller ikke dette hjælper, kan man i sidste ende
kontakte ejendomskontoret, som kan se på sagen.

Tricks til afkalkning
Undgå at brusekabinen kalker til
ved hjælp af disse tips:
- Hold kalken væk: Tør
brusekabinen af med et
håndklæde eller viskestykke efter
hvert bad for at holde kalken væk.
- Afkalkning:
1) Lav en blanding af en del opvaskemiddel og en del eddike
2) Skyl fliserne af med bruseren - det beskytter fugerne mod eddiken
3) Påfør blandingen på fliser, amartur mv og lad det sidde i 30 minutter
4) Skyld blandingen af med vand og tør af med klud
OBS! Brug ikke eddike på overflader af terrazo, marmor eller emalje.

STØJUDVALGET MØDES MED URBAN 13

S

Beboerinitiativer

tøjudvalget er Lundtoftegades udvalg af beboere for beboere, som
oplever støjgener i hverdagen. De har nu taget de første skridt mod
rent praktisk at yde konkret hjælp til områdets støjplagede beboere.
Hvis du er generet af støj kan du skrive til udvalgets email lydilundtoftegade@gmail.com, og vi vil gøre det bedste for at tage os af din sag.
Henvendelser er meget velkomne og kan give os et overblik over, hvor
mange der er genreret af hvad i hverdagen.
Støjansvarlige hos URBAN 13
Vi har desuden haft et møde med URBAN 13, som flere beboere har
oplevet lydgener fra deres område under Bisepeengbuen, særligt i
foråret, sommeren og efteråret. Flere beboere har bemærket, at det har
været svært at komme i dialog med den ansvarlige person for arrangementer, hvis man som beboere har taget sig mod til at gå over og klage.
For eftertiden vil der altid være en støjansvarlig fra URBAN 13 eller
Streetsociety. Så snart de har designet deres uniformer, skriver vi ud på
Facebook med information om, hvordan I kan genkende dem.

BEBOERFORSLAG: EN NY HUNDEGÅRD

E

n gruppe hundeejere har i de seneste måneder organiseret sig for at
få en ny hundegård i området. De har ikke haft lyst til at gå gennem
bestyrelsen, men har selvstændigt kommet med et forslag til, hvor den
nye hundegård kan ligge og hvordan den skal se ud.

Hundeejerne har længe været kede af, at den nuværende hundepark er
så lille, at man ikke kan lufte mere end tre hunde derinde ad gangen,
før de kommer op at toppes. Det gør det svært at mødes som hundeejer i området, selvom der er mange, der har hunde og gerne vil lære
hinanden bedre at kende.
Beboergruppen har været så heldig til at komme i kontakt med en
lektor i arkitektur fra Aarhus Universitet, David Tapias, som har interesseret sig for deres måde at organisere sig på. Han har hjulpet dem
med at tegne en foreløbig skitse til, hvordan hundeparken kan se ud
(se modsatte side). Den er placeret ved de nuværende byhaver i Blok A
og Blok B.
Tegningen er ikke færdig endnu, og det er derfor vigtigt for hundeejerne at få andre beboeres holdning til projektet, så de kan lave et demokratisk forslag til bestyrelsen. Hvis I er interesserede, kan I skrive en
sms til initiativtager Anni Hess (tlf. +45 31104031).
Hvis I har andre ideer eller ønsker til området, er I meget velkomne til
at skrive til lundposten@gmail.com - så vil redaktionsgruppen hjælpe
med at formulere jeres forslag, tage fotos og sætte det op i Lundposten.

TILTAG:
1. Græs og jordunderlag
2. Bakker og træstammer
3. Bænke
4. Plant nye træer

5. Hundehuse bygges af hundejere
6. Nyt sted til byhaver
7. Skraldespand
8. Vandhane til hunde
9. Ny belysning til hundegården

a

a'

Interventions
1. Substitute concrete
pavement for earth
2. Topography for dog's leisure
3. Cleansing and repair of
existing benches
4. Plant new oaks
5. Dog houses produced by
residents during a workshop
6. Move existing vegetable
boxes to a new dedicated
space to enhance local food
growth
7. Trashcan
8. Dog fountain
9. New light dog fence

5.
5.

4.
2.

3.

8.

5.
a

9.
a'
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Beboerinitiativer

Lokale tilbud

L

AV DIT EGET JYLEPYNT af stofrester med broderi. Hver onsdag kl. 15-18 holder I Tråd
med Verden åbent for beboere i værkstedet.

De kommende onsdage sætter vi fokus på broderi. Her kan du bl.a. lære at bro
dere blomster eller lave små broderede julehjerter.
Onsdag. d. 1/12: Broderi og julepynt.
Hos I Tråd Med Verden, Lundtoftegade 21 A, kl. 15-18
Onsdag d. 8/12: Broderi og julepynt.
Hos I Tråd Med Verden, Lundtoftegade nr. 21 A, kl. 15 – 18
Onsdag d. 15/12: Broderi og julepynt
Beboerhuset nr. 41 B, kl. 15 – 18
Alle beboere i AKB Lundtoftegade er velkomne. Det er gratis og der vil som altid
være kaffe, te og snacks.
Børn skal være i følgeskab med en voksen.

Lokale aktiviteter

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.
December-aktiviteter
Hver onsdag kl 14-17 i december vil der være mulighed for at lave juledekoration
og hver torsdag kl 14–17 vil der være der være juleværksted med jule klippe og klister.

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

Vi glæder os meget til at se jer!

Lokale aktiviteter

Julemarked hos I Tråd Med Verden
Vi har glædet os i et år til at kunne invitere jer til ITMV Julemarked
Torsdag den 9/12 kl. 13-18
Fredag den 10/12 kl. 13-18
Lørdag den 11/12 kl. 11-16
HVOR
Vores værksted i Lundtoftegade 21 A, 2200 København N
Ved ejendomskontoret
HVAD
Kom forbi og se Zoulikhas broderede eventyrkroner til børn, broderiholdets
broderede servietter, Parveens kaffe og tehætter, Ullas fluesvampe, Fidas
vægværker, Pias blade og patchwork, Melissas tasker syet af kasseret arbejdstøj, Yvonnes penalhuse, Fadimes genanvendelige gaveindpakning +
MEGET mere.
Der vil være produkter i alle prisklasser og til alle i familien, og som beboer i
Lundtoftegade får man 20 % rabat. Desuden vil der i år være meget 2. sortering til billige penge.
Vi håber at I vil komme og hilse på os, se hvad vi laver og få en hyggelig
snak.
Team ITMV

Boligsociale aktiviteter

Boligsociale aktiviteter
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:
• Hvordan bevarer jeg et godt forhold til mit barn?
Har du
behov for tolk,
• Hvordan taler jeg med mit barn?
• Søvnbehov, søvnrytmer i forhold til børns alder og aktivitet. så kontakt os, så
arrangerer 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

Måneden der gik
Debataften med ungegruppen OPRÅB

H

vad nytter det, at jeg bruger min stemme? Det spørgsmål har 15 drenge og piger fra OPRÅB
forsøgt at finde svar på. Det er 15 unge fra hele Nørrebro der i 7 uger har mødtes en gang
om ugen for tale om emner, der fylder, når man er ung og bor på Nørrebro. Med opkvalificerende
læringsforløb blev de klædt på til at bruge deres stemme til at råbe politikere op.
De unges hårde arbejde kulminerede den 3. november, hvor fem lokalpolitikere fra henholdsvis
SF, Enhedslisten, Venstre, Radikale Venstre og Socialdemokratiet stillede op til debat i Beboerhuset i Lundtoftegade.
Under debatten tog de unge temaer op som diskrimination, mangfoldighed og behovet for lokale ungdomsklubber. Undervejs benyttede
de muligheden for at dele deres personlige oplevelser med blandt andet utryghed i boligområderne. Gennem både afstemninger og bifald
blandt tilhørerne blev det klart, at temaernes relevans strakte sig ud
over OPRÅB-forløbets unge.
Inden aftenen blev rundet af sikrede moderator, Gitte Hansen at der
ville blive fulgt op på tre konkrete aftaler, som var blevet lagt på bordet
i løbet af aftenen: 1) et samarbejde om at invitere Københavns politidirektør til Lundtoftegade med henblik på at skabe dialog vedrørende
politiets tilgang til de unge, 2) en invitation til Radikale Venstres mangfoldighedsmøde 3) deltagelse i de unges mangfoldighedskampagne, når
denne er klar.
Ved debattens afslutning kunne både publikum og politikere kunne gå fra Beboerhuset med nye
perspektiver på det at være ung på Nørrebro. Nørrebrobyggerne og de unge fra OPRÅB takker
alle der dukkede op og deltog, men også til de frivillige kræfter der medvirkede i OPRÅB-workshops, og gav sig tid til at fortælle om de deltagelse- og indflydelsesmuligheder der findes for unge
på Nørrebro. De unge fra OPRÅB har efterfølgende deltaget i P1 Debatten på Danmarks Radio,
hvor de har snakket videre om vigtigheden i at stemme.
Et nyt OPRÅB forløb startet op i det nye år og vi ser meget frem til at arbejde videre med de unge
der har lyst til igen at sætte fokus på de muligheder man kan forestille sig.
Med venlig hilsen,
Nørrebrobyggerne og OPRÅB

Måneden der gik
Til Vægs - fernisering og filmvisning:
Unsettling the settled

O

nsdag den 17. september viste og fortalte kunstnerne Onyeka Igwe, Jeanette Ehlers, Eva La Cour
og Jeanette Ehlers sine videoværker, der alle reflekterer over hvordan kolonimagt ikke kun hører

I værket Unsettling the settled viser Onyeka Igwe arkiverede film fra det britiske filminstitut i Lagos,
Nigeria, som tegner et særligt billede af lokalbefolkningen, og viser hvordan briterne stjal lokale
artefakter til britiske museer. I Jeanette Ehlers’ BLACK IS A BEATIFULL WORD fortælles historier
fra otte caribiske kvinder med afrikansk afstamning om deres liv og erfaringer med at tilhøre en
marginaliseret befolkningsgruppe. Duoen Eva La Cour og Tinne Zenner viser, at også dansk kolonihistorie både historisk og i dag fastholder et billede af Grønlands befolkning som tilbagestående
og traditionalistisk, til trods for at landet har gennemgået massive forandringer.
Filmvisningen fyldte beboerhuset med både lokale beboere og udefrakommende.
Visningen var skabt og planlagt af meter, som er en udstillingsplatform, der bestøver andre kulturinstitutioner. Arrangementet blev udført med økonomisk støtte fra Statens Kunstfond og Rådets for
Visuel Kunst.
Foto | meter

Måneden hos URBAN 13

4. dec kl. 19:00-21:00

8. dec kl. 19:00-21:00

10. dec kl. 19:00-21:00

17. dec kl. 17:30-19:00

17. dec kl. 19:00-22:00

18. dec kl. 19:00-22:00

Koncert | Bjergtaget

Koncert | Firs + Doula

Koncert | Simon Littauer + Spring and I

Følg med i hvad der sker under buen
hos vores naboer URBAN 13. Læs
mere om de forskellige events på
https://www.urban13.dk/
eventkalender/ eller følg med på
deres Facebook-side
@URBAN13cph

Film (Gratis) | Den røde serie V - Røde Lamper

Koncert | Bjergtaget

Quiz | Pubquiz med Thunder og DJ John

