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Sammen om nabostøj

Kontakt | mail: lundposten@gmail.com / tlf.:
2337 7211

I Lundtoftegade ønsker vi som udgangspunkt at
give plads til, at alle beboere kan leve det liv, de vil,
men når man bor næsten 1500 mennesker sammen,
kan det være svært ikke at forstyrre hinanden med
hverdagens lyde.
Lundtoftegades Støjudvalg, som er en gruppe af
beboere og ansatte, sætter i de kommende måneder
fokus på støjgener i området, og hvad vi i fællesskab
kan gøre ved dem. Nogle gange er det nemlig ikke
nok at henvise til en husorden - naboers lyde kan jo
også genere os, selvom de foregår indenfor husordens
tidsrammer.
Tilbage i november 2020 levede en gruppe støjplagede
beboere sammen med antropologer fra København
Universitet et "Nabostøjsmanifest" for Lundtoftegade,
som giver nogle retningslinjer for, hvordan vi som
beboere i fællesskab vil håndtere generne.
Fordi støjgener er et tilbagevendende problem,
bringer vi manifestet på bagsiden af månedens
Lundposten - som et startskud for mere
naboskabsarbejde for færre støjgener i vores
allesammens Lundtoftegade.
Læs mere på bagsiden.

Post | Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B

Et nyt navn til "Huset21" er på vej

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.
Forsidefoto: Kristian Buus
Udgivelse | Lundposten nr. 3 (22), April 2022

Tryk | Regnbue Tryk

I løbet af de næste uger offentliggører styregruppen
for huset i Lundtoftegades nye navn. Tak til alle
beboernes forslag - vi offentliggører en vinder i
forbindelse med navngivningen.

Fællesskabsportrætter

Som noget nyt vil vi fremover i Lundposten besøge
områdets mange fællesskaber og høre om deres
aktiviteter og deres håb for fremtiden.
Hvis du nu er en af dem, der går og undrer dig
over, hvad det der 'Katteudvalg' helt præcis er, hvad
man kan lave nede i 'Kondiklubben' og hvor man
i det hele taget finder den, eller selv, kære læser,
har et fællesskab af søde mennesker, som du gerne
vil fortælle dine naboer om, så skriv endelig til
lundposten@gmail.com eller på 23377211 - så står
redaktør Adam klar til at følge dine ønsker til dørs.
I denne måned har redaktionen været til fodbold
og hygge i områdets nyeste forening, Foreningen
Lunden. Læs mere på s. 10-11.

KOM TIL AKTIVISTMØDE OG ÅBENT HUS
Kære naboer
Tirsdag den 26. april slår bestyrelsen
dørene op for et nyt fællesskab for alle i
Lundtoftegade:
AKTIVISTMØDET!
Aktivistmødet er et tilbagevendende
åbent fællesmøde og en hyggelig,
uformel aften (kl. 18-21) i beboerhuset,
hvor alle er velkomne!
Hvad skal Aktivistmødet til for?
På Aktivistmødet kan beboere,
aktivister (bestyrelsen) og
Lundtoftegades samarbejdspartnere
mødes, spise sammen (gratis), dyrke
fællesskabet og sammen udvikle
vores skønne landsby i byen, som
Lundtoftegade er.
Man er velkommen, uanset om man
er engageret i frivillige aktiviteter, om
man drømmer om at engagere sig eller hvis man bare er nysgerrig og har
lyst til at kigge forbi for en kortere eller
længere bemærkning.
Første tema for Aktivistmødet (26.
april): Åbent hus
De seneste to år har vi alle været plaget
af corona og begrænsede muligheder
for at være sammen - det gælder også
for mange frivillige foreninger og
tilbud.

Derfor vil temaet for dette første
Aktivistmøde være:
ÅBENT HUS FOR
LUNDTOFTEGADES FORENINGER
En aften, hvor alle Lundtoftegades
aktiviteter, foreninger og initiativer
inviteres til at præsentere sig selv
for nysgerrige naboer. Derudover
serverer vi gratis aftensmad, og der vil
være korte oplæg om foreningslivet i
Lundtoftegade.
Der kommer officielle invitationer ud
inden længe (også til foreningerne!).
Aktivistmødet er et produkt af
afdelingsbestyrelsens arbejde med
at organisere beboerdemokratiet,
som vi har været i gang med siden
sensommeren 2020. En proces, vi
har skrevet om flere gange her i
Lundposten.
Vores ønsker har været - og er
- at styrke engagementet i vores
beboerfællesskab.
Vi håber, at du har lyst til at kigge forbi
beboerhuset den 26. april.
Vel mødt!
Mads,
Afdelingsbestyrelsen

Lokale aktiviteter

Kunstarbejde på legepladsen
Nyt samarbejde med Astrid Noacks Atelier
Fra den 25. april til den 22. maj vil kunstnerne Jan
Danebod og Peter Olsen fra kunstforeningen Astrid
Noacks Atalier inddrage områdets unge i deres værk:
"Omkranset af Skov". Arbejdet foregår omkring
containeres ved Marius-byhaverne.
Selv skriver de om værket:
Kunsterne afsøger i deres fælles praksis en række
mekanismer og processer i det offentlige rum med en
indgående interesse i byens nutidige bygningskultur,
dens slagsider og tilstedeværelse i en fremtid, der fordrer
en omvæltning i vores tilgang til det byggede miljø, klima og miljøspørgsmål i særdeleshed, men
også i den massive formmæssige tilstedeværelse byggeriet udgør. For hvor og hvordan er det
muligt i dette altomsluttende byrum at skære et sted ud til sig selv? De arbejder skulpturelt med
materialer, der findes i disse konstruerede omgivelser og benytter sig af byggefagets teknikker
i et forsøg på at spejle vores omgivelser og blotlægge
strukturer for netop derved at kunne gøre opmærksom
på dem.
For at gøre dette arbejde tilgængeligt for de børn og
unge, der dagligt færdes på og omkring den bemandede
legeplads i Bispeengen, vil de indtage rollen som en art
oversættere. De vil flytte deres værksted til ANAs mobile
børneatelier for en periode og gennem åbne kunstneriske
arbejdsprocesser forsøge at udstyre de lokale børn og
unge med et skærpet blik på deres nærmiljø.
Med en ’hands on’ skulpturel tilgang vil børnene stifte bekendtskab med en række materialer
som eksempelvis cement, grus, jern og mursten, der udgør grundelementer i storbyens
mange byggeprojekter. De vil komme i berøring med alt fra omlægning af grønne områder til
etablering af nybyggeri. Byplanlægning der almindeligvis kan forekomme uhåndgribelig og
uden for rækkevidde. I Omkranset af skov hiver Danebod og Olsen disse problemstillinger ned i
børnehøjde og gør dem tilgængelige i nye engagerende og kritisk-kreative formater.
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.
Aktiviteter i april:
Den bemandede legeplads Bispeengen holder kreativt værksted hver onsdag og torsdag fra 14.3016.30, hvor vi bl.a. maler, modellerer og klippeklistrer. Derudover holder legepladsen også åbent
hver lørdag fra 10-17, hvor børn og voksne kan komme ind i huset og spille spil mm. Udenfor
har vi cykler og sandting til rådighed.
I kan følge legepladsens aktiviteter på Facebook: De bemandede legepladser Bispeengen

Lokale aktiviteter
Ordinær generalforsamling 2022
Natteravnene i Lundtoftegade
Tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.00.
Sted:Beboerhuset, Ltg 41B
Dagsorden for generalforsamlingen
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent samt afgørelse af lovlig varsling
Antal stemmeberettigede frivillige jf. §10.1.1
Formandens beretning
Årsberetning fra Landssekretariatet ved formanden (sendt ud med indkaldelsen)
Godkendelse af regnskab 2021. Regnskab vil på anmodning blive fremsendt ved
henvendelse til bestyrelsen en uge før generalforsamlingen.
6. Indkomne forslag
7. Orientering om årsplan og budget samt fastlæggelse af eventuelt kontingent for
8. støtte-/passive frivillige
9. Valg af formand
10. Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer (op til 4) og op til tre suppleanter
11. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant
12. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på
mail: lundtoftegade@natteravnene.dk
På bestyrelsens vegne
Pernille Hulstrøm

Ny forening i Lundtoftegade:
Kulturelle mødre og børn

En gruppe kvinder fra Lundtoftegade har gennemført og bestået
deres grunduddannelse i projektet Bydelsmødre, hvor de har lært
om dansk kultur og civilsamfund for at give dem bedre muligheder
for at manøvrere i det danske samfund. Nu har de gået sammen og
stiftet foreningen ”Kulturelle mødre og børn”.
Foreningens formål er at lære hinandens kulturer at kende og
udveksle perspektiver på tværs. Ved at have forskellige nationaliteter
i en kulturel forening, fremmer det forståelsen for andre
menneskestanker og ideer, som kan være med til at lære hinanden
bedre at kende, og hjælpe hinanden til at forstå den danske model
af menneskerettighederne og socialt foreningsliv på en tryg og
omsorgsfuld måde.
Derudover vil foreningen løbende planlægge arrangementer
i Lundtoftegade, hvor familier og børn i området kan møde
hinanden.

Månedens ombygning:
Eric og Claras totalrenovering
Allerede da vi flyttede ind, lavede vi et hul i væggen, for at binde stuen og køkkenet
mere sammen. Vi havde også tænkt på, om væggen helt skulle ned. Så efter en
veninde kom på idéen om at åbne lejligheden fuldstændig op, kunne vi ikke slippe
tanken. Clara er heldigvis i lære som snedker, og ingen af os er bange for at tage fat,
så vi kunne klare meget af det hårde arbejde selv. Vi fik hjælp fra nogle venner til
at pille væggene ned, lappede selv gulvet, og satte selv IKEA-køkkenet op. Det tog
sammmenlagt et par måneder, fra vi gik i gang, til det stod færdigt.
Økonomisk fik vi tilskud fra ejendomskontoret og vores vedligeholdelseskonto,
hvilket selvfølgelig var en kæmpe hjælp.
Vi er mega glade for vores nye køkken, og føler, at vi har fået helt ny lejlighed.
Lyset strømmer ind, og vi kan være mange i køkkenet på samme tid, uden at træde
hinanden over tæerne . Man er selvfølgelig hjertelig velkommen til at komme forbi,
hvis man vil have inspiration til sit eget køkkenprojekt.

Vil du være med? Har du også lyst til at vise din ombygning frem i Lundposten? Så tag totre opretstående/vertikale billeder af din ombygning og skriv et par linjers tekst med svar på
spørgsmålet “Hvad er dit ombygnings-tip?” Ombygningen behøver ikke være omfattende - selv
de mindste forandringer i boligen er velkomne som inspiration til andre beboere. Du kan også
kommentere på ombygnings-opslaget i vores Facebook gruppe AKB København, Lundtoftegade.
Så vil redaktør Adam kontakte dig.
Send billeder og tekst til: lundposten@gmail.com / 23 37 72 11

Måneden der gik
Grill, håndarbejde og solskin

L

ørdag den 26. havde vores venner hos I Tråd med Verden arrangeret udendørs hygge og
håndarbejde på boldbanen foran Ejendomskontoret. Her kunne beboerne nyde solen og lære at
lave unikke stolehynder af stof- og garnrester.

... og vinderen blev: Busgruppen!

E

fter en længere lyttekampagne i AKB Lundtoftegade, afslørede Medborgerne den 9.12.2020, den
ene af deres mærkesager og det blev som bekendt:

Et ekstra busstoppested i Lundtoftegade, for Bus 250S!
At beboernes store ønske var, at vi ville have Bus 66 tilbage, havde vi vist ikke helt fået formidlet
godt nok. Så der blev brugt rigtig lang tid i starten på, at tale om hvad vi i arbejdsgruppen troede
var realistiske at få gennemført. Nemlig et ekstra stoppested i midten af Lundtoftegade.
MANGE møder og planer senere, fik vi endelig den 7.10.2021 foretræde på Rådhuset, hvor vi fik
lejlighed til at fremføre vores argumenter.
At det nu har båret frugt og er afsat i budgettet, er vi rigtig glade for og stolte af.
På vegne af Busgruppen,
Lotte

S

iden maj 2021 har I TRÅD
MED VERDEN inviteret
beboere ind på værkstedet til
reparation af tøj og aktiviteter med
tekstil og bæredygtighed i fokus.

Vi har vores nye lokaler i
Lundtoftegade 23, 1. sal, dør 1.
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
onsdag eftermiddag, hvor
man også selv kan få hjælp til
at reparere sit tøj. Desuden er
der altid en særlig aktivitet på
programmet.
Se programmet for april her

→

BLOK-SALON
Program for april

Hver onsdag 16-18
- 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.
Hvis du har lyst til at hjælpe til med vores arbejde, søger vi frivillige,
som kan hjælpe med lapning og reperation af tøj. Vi søger også
praktikanter til vores værksted og ansætter folk i fleks- og småjobs.
Kontakt maro@itmv.dk

6/4, 20/4 og 27/4 kl. 16
- PLANTEOPHÆNG af reb og stofrester
Gør din lejlighed forårsklar og gør plads til flere planter i dine
vinduer med hjemmelavede ophæng til dine stueplanter. I Tråd med
Verden giver vejledning, materialer og kaffe til arbejdet. Alt du skal
gøre er at dukke op!

Tilmelding:
Du kan deltage, hvis du er beboer i Lundtoftegade. Børn er velkomne
men kun i følgeskab med 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 Lundtoftegade 23. Spørg efter Martha eller Liv.

N

ørreBrobyggerne er
ansvarlige Lundtoftegades
boligsociale helhedsplan, og
laver arrangementer for beboere
i alle aldre - børn, unge og
ældre. Vi står også for en lang
række aktivitetssamarbejder
med kommunen og lokale
foreninger.

Vi holder til på
Ejendomskontoret i nr. 21a,
og vores team består af:
Eline, boligsocial leder:
23303612
Mette, boligsocial medarbejder:
40200238
Rola, boligsocial medarbejder:
26892655
Dorthe, boligsocial vicevært:
30457798
Har du som beboer
spørgsmål eller ønsker til
boligsociale arrangementer,
er du velkommen til at skrive
kontakte os.
Se vores aktuelle tilbud her

→

NØRREBROBYGGRNE

Økonomisk rådgivning på Ejendomskontoret 21a
Hveranden onsdag (lige ugenumre) 17-19:
SR-bistands og -økonomirådgivning giver gratis hjælp til privatøkonomien
(budgetlægning, gæld, vurdering af betalingsevne).
Husk at bestille tid hos social vicevært, Dorthe Korshøj på 30457798

Åben mødrecafé i Beboerhuset 41
Hver tirsdag kl. 10-13
For alle gravide og/eller med børn på 0-8 år.
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Vi byder velkommen til socialt samvær, og gruppen starter med te, kaffe og
brød. Vi tager altid udgangspunkt i de spørgsmål og emner, som I kommer
med, og efter ønske inviterer vi gæster, som kommer og debatterer relevante
emner.
Du kan komme, når du har tid og lyst. Gruppen er kendetegnet ved stor
tolerance, åbenhed og tillid.
De bedste hilsener, Anita Sternest & Dorthe Korshøj (30457798)

Lommepengejob for 13-14-årige
NørreBrobyggerne kører de næste 2,5 år et lommepengeprojekt for 100 unge
på Nørrebro. Projektet er støttetaf Trygfonden og går ud på at give unge
mennesker i alderen 13-15 år deres første erfaringer med et lønnet arbejde.
Alle unge gennemgår et undervisningsforløb hos Ungdomsskolen, hvor de
får grundlæggende viden om det at have et arbejde. F.eks. at man skal møde
til tiden og melde afbud, hvis man er forhindret i at møde op osv. Derudover
får de og deres forældre hjælp af os til at oprette Nemkonto, hvilket især kan
virke uoverkommeligt, hvis ikke man har dansk statsborgerskab.
Efter endt forløb bliver de unge ansat i forskellige virksomheder på
Nørrebro. Vi har bl.a. her i Lundtoftegade to ansat hos I tråd med Verden,
snart fire ansat på Kunsthal Copenhagen Contemporary, to ansatte hos
NørreBrobyggerne og vi får også en række ansat hos FRAK.
Kender du en 13 eller 14 årig der kunne være interesseret? Eller kender du
en virksomhed der gerne vil tage imod en lommepengeung?
Så skriv til Mette på mnl@kab-bolig.dk eller ring på 40 20 02 38.

Foreningen Lunden:
"Vi er bare glade for at have fået et sted at være"

I

kælderen under vaskeriet og det ombyggede fælleshus i Lundtoftegade 21-23, har en gruppe
af områdets unge mænd i "Foreningen Lunden" sine klublokaler. De fleste af klubbens
medlemmer er født og opvokset i Lundtoftegade, eller "Lunden" som de bare kalder det,
og mange bor her endnu. Sammen er de lykkelige over endelig at have et sted at pleje deres
fællesskab, for Nørrebro og resten af byen er under
forandring, og det er svært at finde steder at holde
"Kan du huske dengang ham ejeren på Stefanos kørte
ud med sine pizzaer på en gammel scooter?", spørger
en af vennerne. "I dag kører han rundt i en Porsche
til en million!" At være på besøg i Foreningen
Lunden er som at åbne skuffe på skuffe i Nørrebros
lokalarkiver over de sidste 20 år. Selvom klubbens
medlemmer egentlig har inviteret på Champions
League-kamp og hygge, er det snakken om deres
position i områdets udvikling, der samler os.

"Stefansgade var en ørken"
Det er især nærområdet til Lundtoftegade, som foreningens medlemmer har minder om.
Engang var Nørrebroparken "bare et stort krat", og nærmest ingen mennesker brugte den til at
hænge ud. "Stefansgade var som en ørken, kan du huske det?", spørger en ud i rummet, og der
bliver fortalt historier om hashhandelen i Jægersborggade, der i dag ligger plastret til med dyre
specialbutikker, kaffebarer og restauranter. Nørrebrohallen var der, foreningens medlemmer hang
ud hver eftermiddag og weekend, da de var unge. En af foreningens ældre medlemmer fortæller:
"Dengang var hallen altid helt fyldt op. I dag er det ikke det samme, der er mere tomt. Jeg tror det
er på grund af priserne. Det koster jo 30 kroner for en flaskecola, dengang vi var unge, kostede en
cola syv kroner og man kunne få en slushice til en femmer. Og de lavede verdens bedste pommes
fritter! I dag er der kun sådan noget dyrt mad derovre".
Det er en fortælling om gentrificeringens konsekvenser. Byen bliver måske nok pænere, men
også mest for dem med penge. På en spøjs måde minder snakken om den i Trivselsklubben,
som vi besøgte i sidste måned: Der bliver røget smøger og drillet kammeratligt, som venner
kun kan, når de har kendt hinanden i mange år, og deres analyse af Nørrebro og Lundtoftegades
udviklingshistorie, er påfaldende ens: I dag er Københavns beboere ikke på samme måde en del
af lokale fællesskaber, men mødes rundt omkring på skiftende steder i byen. "Vi er bare glade
for at have fået et sted at være - det har vi manglet i lang tid", siger et yngre medlem, og bliver
suppleret: "Jeg ser ikke så mange unge som os ovre i Nørrebroparken, som jeg gjorde engang. Det
er en anden gruppe mennesker i dag", fortæller Said, der er vokset op i Lundtoftegade, men i dag
bor med sin familie på Østerbro og er en af initiativtagerne til at lave Foreningen Lunden for at
områdets unge har et trygt opholdssted.
Månedens fællesskab
I Lundtoftegade findes et hav af sociale fællesskaber i form af både formelle foreninger og
spontane sammenkomster. Nogle har lokaler, andre ønsker sig et. For at give beboerne indblik i
områdets fællesskaber, besøger Lundposten de næste måneder en række af dem.
Er der et fællesskab i området, du gerne vil høre mere om, så skriv til lundposten@gmail.com
med dit ønske.

Politisamarbejde og tryghedsskabende indsatser
Flere beboere i Lundtoftegade husker nok, at den
tidligere ungdomsklub i lokalerne, Klub21, i 2017
blev lukket fordi fællesskabet var blevet infiltreret af
bandemedlemmer og blevet opholds- og hashhandelssted
for Loyal to Familia. Det er desværre sådan, at det kan
være svært at gennemskue, om personer har forbindelser
til bandemiljøet, og da politiet stadig har mistanke om, at
nogle brugere har forbindelser dertil, besøger de jævnligt
klubben. Det snakkes der åbent om, da jeg spørger ind
til det "politisamarbejde", som jeg har hørt snakket om
mellem blokkene i Lundtoftegade.
Mens vi sidder om klubbens pokerbord, og der gøres
klar til et spil, fortæller en fyr i 30'erne, der har børn
og familie, at han og klubben accepterer politiets besøg
som en del af det at have et fællesskab som udsatte borgere. De ville ønske, det ikke var sådan,
men forstår at det er nødvendigt, at politiet kan mærke, at de fleste af medlemmerne lever
helt almindelige liv, hygger sig sammen og at der absolut intet ulovligt foregår i klubben.
"Der er stor forskel på politiet. De lokale betjente kender os og ved, hvem vi er. Det er et godt
samarbejde. Så er der dem, der kommer udefra - de kan godt finde på at brase ind hernede,
nogle gange med hunde, eller snige os ind på os, når vi sidder udenfor om sommeren. Det er
ikke så fedt", fortæller en ung høj fyr mens han tænder op i en vandpibe med æbletobak. I dag
er foreningen, og en gruppe frivillige beboere i Ungeudvalget, i løbende dialog med politiet om
samarbejdet, som ifølge både politiet og de unge, fungerer rigtigt godt.
Foreningen Lunden: Et omsorgsfuldt,
integrerende fællesskab
Interessen for Champions League-kampen
mellem Manchester United og Atletico Madrid,
som egentlig var dagens anledning til mødes,
og poker- og bordfoldbordet, der ligesom sofaer
og fladskærms-tv enten er doneret af beboere
eller købt fra overskuddet fra klubbens barsalg af
sodavand- og snacks.
Klubben har, i samarbejde med Lundtoftegades
øvrige beboere, formået at skabe et uvurderligt
tilholdssted i ruinerne af de kommunale klubtilbud, der forlod huset og kælderen i 2014.
Dengang havde de hele kælderen, der var lydstudie og ansatte pædagoger, men blev lukket
pga. ressourcemangel. Istedet er der opstået en selvunderstøttende fællesskabsform, der giver
livskvalitet, stabilitet og fremtidsperspektiver for medlemmerne.
Mens deres forældres generation stadig mest mødes i foreninger på baggrund af deres
forskellige nationalitet, albansk, marrokansk, tyrkisk, dansk, er de unges fællesskab ikke
oprindelsesbestemt. "Vi er ligesom vokset op her, så når vi er sammen er det ikke noget
problem, at vi har forskellig familiebaggrund", pointerer en af klubbens yngre medlemmer iført
sort dunvest, som fortæller at han netop er begyndt på sin HF. Det er et stort skridt for ham, og
det sker med et støttende foreningsfællesskab i ryggen: "Engang var det sådan, at når man gik
hjem tidligt for at lave lektier, blev man drillet hernede. I dag får man opbakning fra de andre".
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Vis omsorg og snak med hinanden

ra tid til anden skriver beboere om deres støjgener på Lundtoftegades Facebook-side. Det er især
beboere, som er irriterede over, at nogle af deres naboer ikke overholder husordenens tidsrum for,
hvornår man må bore og banke i sine vægge. Men gener over nabostøj kan også være mere subtile - fx
kan man synes, at overboerne har en nærmest trampende gangart eller at naboerne ligefrem råber, når
de taler sammen.
Men hvad kan du gøre ved det? Forskning viser, at jo længere tid, man venter med at kommunikere om
støj, des mere irriteret bliver man, og des sværere bliver det at bryde isen. Et godt første skridt er derfor
at banke på hos den nabo, man formoder laver de irriterende lyde, og stille og roligt fortælle, hvorfor
man er generet. Det er også vigtigt at huske på, at bygningerne i Lundtoftegade er sparsomt isolerede,
og at selv lave lyde rejser hurtigt gennem væggene og etagedækkene. Hvis du vil have flere tips, så
download den gratis håndbog "Gode råd om nabostøj" på internettet. Her kan du få konkrete bud på,
hvad du, din nabo og din ejendom kan gøre ved støjgener. Sammen med forskerne bag håndbogen
lavede en gruppe bebeoere og bestyrelsesmedlemmer i 2020 et manifest for, hvordan vi som som
naboskab ønsker at håndtere nabostøj.

