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DIT, MIT, VORES TALERØR
Maj 2022 | NR. 4 (22)

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. 4 (22), Maj 2022
Kontakt | lundposten@gmail.com/tlf 2337 7211
Tryk| Regnbue Tryk

Bliv med i Til Vægs - Lundtoftegades kunstforening.
Vi ved der bor mange unge kunstnere,
kunststuderende og andre fagligheder der ved noget
om kunst og byudvikling i Lundtoftegade. Jer vil vi
meget gerne i snak med.
Lundtoftegades helt eget udstillingssted Til Vægs
har fået vokseværk og vi er ved at udvikle en flerårig
strategi og ambitiøs plan for fremtiden.
Det vil vi gerne fortælle om. Så hvis du er har en
praksis omkring kunst, så hører vi meget gerne fra
dig.
Skriv til os på tilvaegslundtoftegade@gmail.com

Et nyt navn til "Huset21" er på vej
Snart offentliggører styregruppen for huset et nyt
navn. Tak til alle beboernes forslag - vi offentliggører
en vinder på Facebook i forbindelse med
offentliggørelsen.

Fællesskabsportrætter
Som noget nyt vil vi fremover 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
Aktivistmødet - afdelingsbestyrelsens nye initativ for
at samle Lundtoftegades beboere. Læs mere på side 10.

Afdelingsmøde: nye projekter og ideer
Kære naboer,
Foråret spirer frem og det er en skøn tid
i Lundtoftegade. Fællesskaber pibler ud i
gårdene og træer og busker springer ud.
Maj er også ensbetydende med
afdelingsmøde – det foregår den 17/5
kl. 19.00 i beboerhuset. Jeg håber at
mange af jer vil komme og give jeres
mening til kende. I afdelingsbestyrelsen
har vi forberedt en stribe forslag, hvor vi
tænker grønt, tænker husleje og tænker
fremtidens beboerdemokrati.
Først og fremmest sætter vi en ambition
om at være en grøn og bæredygtigt
afdeling. Vi har således fået tilskud til
at kunne etablere 8 el-ladestandere i
Lunden. For at få midlerne, kræver
det, at i også synes det er en god ide,
at vi giver plads til elbiler. Det håber vi
naturligvis.
Dernæst ønsker vi at lave en total
opgradering af det store vaskeri. Rigtig
mange oplever at det er beskidt, gået i
stykker eller lignende. Samtidig kan vi
spare mange penge ved at få maskiner,
der bedre sparer på vand og sæbe.
I samme ombæring er vi ved at fylde
huset i 21-23 ud med virksomheder,
for at skabe liv i områder og hente
huslejekroner ind til gavn for os alle. Vi
ønsker også at indlemme det lille vaskeri
i huset, så vi kan leje det ud og få kroner
i kassen. Hele manøvren kan lade sig
gøre uden at der bliver øget ventetid
på maskinerne, da en opgradering af
det store vaskeri også betyder en øget
kapacitet. Det håber vi at få lov til at
arbejde videre med, så vi kan præsentere
jer for et endeligt projekt til næste
afdelingsmøde til september.

Til september stopper jeg som formand
i Lundtoftegade efter fire gode, ja
ubeskrivelige, år på posten. Jeg fortsætter
dog som aktiv på flere forskellige måder i
vores elskede Lundtoftegade.
Jeg mener, det er på tide, at nye kræfter
tager over, og der er så mange dygtige og
engagerede folk der står på spring. Alle
er dog travle mennesker og derfor stiller
vi også forslag om en vedtægtsændring
så der ikke er direkte valg til formand,
men bestyrelsen internt beslutter
formandskabet. Formandsposten
kræver meget tid og mange ressourcer,
og formålet med vedtægtsændringen
er, at når en ny bestyrelse vælges til
september, kan den i ro og mag fordele
opgaver og ansvar mellem sig, og pege
på de helt rigtige løsninger for at få
beboerdemokratiet i Lundtoftegade
til at glide. Jeg har lovet at være meget
behjælpelig og tage del i både den og
kommende opgaver - bare ikke som
formand i Lundtoftegade.
Hvis nogen har lyst til at tage del i dette
ansvar og overvejer at kaste lidt tid
og kræfter ind i afdelingsbestyrelsen i
fremtiden, så må I meget gerne skrive
til mig på semil.schutt@gmail.com - så
kan vi tage en snak om de fantastiske og
vigtige muligheder der er for dette.
Nyd foråret og vi ses
den 17. maj.
Kærlig hilsen,
Søren-Emil

Lokale aktiviteter

Hjælp med at plante Yoko Onos træer
Har du også lagt mig til de 16 smukke små træer der står ved stien ned imod ejendomskontoret og
Huset21-23?
Træerne har stået ved vores gode samarbejdspartner
Copenhagen Contemporary på Refshaleøen som en del af
kunstinstallationen Wish Tree Garden – Drømmetræshaven.
Der har været lignede haver over hele verden, og træerne er
nøje tilpasset områdernes klima: Syren, Rød Gråsten æble,
kirsebærkornel, magnolie, tibetansk kirsebær mm. Besøgende
på CC har i en længere periode hængt deres drømme op i
træerne og kunstneren Yoko Ono har indsamlet drømmene og udstillet dem på hendes Imagine
Peace Tower på den lille islandske ø Viðey i Kollafjörður-bugten: en kunstinstallation tilegnet Yoko
Onos afdøde mand, musikeren John Lennon. Ønskerne fra CC blev lagt ved fredstårnet med den
million andre ønsker, der allerede er blevet indsamlet siden 1996 fra andre steder i verden.
Træerne er nu ikke længere officielle drømmetræer, men vi kan gøre dem til vores helt egen lille
lokale drømmelund her i Lunden. Lige nu står de i store plasticbaljer, men det er planen at de skal
plantes ud i det nye gårdrum ved Blok G. Her håber vi de vil skabe glæde for os alle sammen. Mere
info følger om arbejdet - indtil da: kig forbi træerne næste gang du er på ejendomskonteret eller
nede i vores ny hus og besøge de social økonomiske virksomheder.

Byggeri ved bussen
Renoveringen af bussen mellem blok A og B er i fuld gang og udføres af Idrætsprojektet sammen
med fire unge, hvoraf to af dem bor i Lundtoftegade.
Det er socialpædagog Andreas, der står for arbejdet med de unge, som er en del af Idrætsprojektets
"Helprojekt"-samarbejde med Københavns Kommune, hvor lokale inddrages i at tage del i
områdets udvikling. I andre boligområder er projektet blandt andet blevet til pizzaovne, urtehaver
og møbler, og erfaringen viser, at den øgede tilknytning også fører til øget brug, ejerskab og omsorg
for områderne med tiden.
Arbejdet ved bussen resulterer i en 70 kvm overdække terasse udenfor bussen med pallemøbler,
som altsammen bygges af de fem. De udenvendige skader på bussen repareres også. I første
omgang er det altså bussens udearealer, der prioriteres, og det
forventes færdigt inden sommerferien. I efteråret påbegyndes det
indenvendige arbejde. Idrætsprojektet har adskillige samarbejder
med kommunen, og derfor er der kun ressourcer til to timers
arbejde på projektet om ugen, onsdag 14-16. Til gengæld er
arbejdet helt gratis for Lundtoftegade, da det er kommunen
som belønner projektets sociale indsats med betaling af løn
og byggematerialer. Arbejdet skrider frem efter tidsplanen og
forventer at stå færdigt inden sommerferien.

Lokale aktiviteter
Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Lunden
mandag den 9 maj kl 18:00 i Beboerhuset
Foreningen Lunden er den nyeste forening i AKB Lundtofte derfor er punkterne for
denne generalforsamling lavet med udgangspunkt i dette.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagorden
Valg af bestyrelse
Valg af formand og næstformand
Præsentation af vedtægterne
Godkendelse af de vedtægter.
Inspiration til hvordan den nyvalgte bestyrelse kan arbejde med årshjulet.
EVT.

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:
Emmas byggeproces
Min kæreste og jeg er store fans af Lundpostens renoveringskoncept. På grund af et
indlæg om en renovering, som vi læste i en tidligere udgave af avisen, tog vi på besøg hos
nogle naboer, som har fået bygget om. Det var Clara og Erik. Vi bor i samme opgang og
Erik havde lavet kaffe.
Besøget inspirerede os til selv at sætte gang i en renovering af vores egen lejlighed.
Det har nu ført til, at vores lejlighed er blevet en ”prøvelejlighed”. Det betyder, at
håndværkere bygger vores lejlighed om og undersøger alle udfordringer og overraskelser
ved at bygge om på denne måde.
Det skal forhåbentlig føre til, at denne type renovering kan blive en ”standard”, som man
kan tilvælge i Lundtoftegade og som man vil kunne afdrage over huslejen. Planen er, hvis
det hele lykkes, at håndværkerne vil udarbejde tre forskellige modeller for renovering til
tre forskellige priser så alle der har lyst til at peppe lejlighed og køkken op kan være med.
Vi vil gerne invitere alle der har lyst til at komme forbi og se det færdige resultat i løbet af
sommeren.
De billeder, I kan se her, er fra opstartsprocessen. I hører mere,
Emma

Vil du være med? Har du også lyst til at vise din ombygning frem i Lundposten? Så tag to/tre/
fire 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

E

jendomskontoret huser
både Lundtoftegades
administration og
boligsociale helhedsplan,
Nørrebrobyggerne.
Hvis du har henvendelser
omkring din bolig, som fx
ting der ikke virker eller
skader, er det på kontoret
du kan henvende dig på
enten telefon eller ved
fysisk fremmøde.
Kontoret kan kontaktes
enten på telefon eller ved
personligt fremmøde:
Telefontid kl. 8.30 – 10.00
alle hverdage.
Personlige henvendelse
Man- tirsdag. Kl. 10 – 12
Onsdag lukket
Tors- fredag kl. 10 - 12
Har du som beboer
spørgsmål eller ønsker til
boligsociale arrangementer,
er du velkommen til at
skrive kontakte os.

EJENDOMSKONTORET
Nye - og gamle - ansigter på ejendomskontoret
Som nogle af jer sikkert har bemærket, har den seneste tid budt på en
del rokader og nye ansigter i vores allesammens beboerhus. Her giver
vi et overblik over de nye folk.
Rene Høier, som tidligere har været drift- og serviceleder i området,
har siden slutningen af 2021 været ejendomsleder i Lundtoftegade,
Nørrebro Vænge og Plejehjemmet Aftensol. Rene er især glad for
at kunne bruge sin rutine til at bidrage til den gode historie om det
levende beboerfællesskab i Lundtoftegade. Han er født og opvokset i
København, hvor han i dag bor på Amager tæt på sine to voksne børn.
Den seneste tid har også budt på sygemeldinger i både driften og
administrationen. Servicemedarbejderen Ali, som har arbejdet i
Lundtoftegade i flere år har fået skavanker, og vi arbejder på at finde
en løsning, hvor han kan forblive ansat på en mere skånsom måde. I
Lundtoftegade medvirker vi i et samarbejde med KAB-fællesskabet
om, hvordan vi generelt kan gøre livet lettere for de hårdtarbejdende
servicefolk, der desværre ofte bliver nedslitte i en tidlig alder. Amalie
fra administrationen er også sygemeldt på ubestemt tid, men regner
med at komme tilbage.
Heldigvis har vi fundet lokale kræfter, der i mellemtiden kan tage over.
John Christiansen, som før har været ansat fra 1989 til 2018, er ansat
i et vikariat frem til 30/6 og Babette Fønss, der tidligere har været
ansat gennem tre år er ligeledes ansat på en kort kontrakt. På AKB's
hjemmeside over Lundtoftegade kan I finde info på kontorets andre
ansatte.
Nyt om molokkerne
Endelig er der også godt nyt molokkerne. Ejendomskontoret har
presset på i kommunen og fået tilladelse til at flytte to af områdets
kunstværker, så skraldebilerne kan høre ind i området. Mere info
følger.

Foto: Kristian Buus
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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 maj her →

BLOK-SALON
Program for maj

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

7. maj 2022 kl. 12-17
- WORKSHOP: upcycling af arbejdstøj
Til denne workshop vil nogle af vores dygtige kvinder, samt en af
vores designere assistere dig, så du kan få hjælp til at lave dit helt eget
produkt af kasseret arbejdstøj. Enten ved at sammensy det med noget
du selv medbringer eller ved at sy en af vores planlagte produkter;
muleposer, tasker mm.
Målgruppe: Nybegyndere og øvet.
Under workshoppen vil vores lager af kasseret arbejdstøj være til fri
benyttelse.

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 60877307
Du kan også finde os i Lundtoftegade 23. Spørg efter Martha eller Liv.

N

ørreBrobyggerne
er ansvarlige for
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.

Beho
v
for to
lk?
Kont
akt o
s, og
arran
vi
gerer
d
et
for d
ig.

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.

Aktivistmødet:
"Det vigtiste er, at vi mødes og taler sammen"

T

irsdag d. 26. april blev det længe ventede "Aktivistmøde" i Lundtoftegade afholdt
i beboerhuset. Godt 40 beboere var mødt op til spisning, hyggesnak og oplæg om
afdelingsbestyrelsens visioner og værdier om fællesskaber, deltagelse og socialt ansvar.
Det er en solrig tirsdag aften, og beboerhusets foyer fyldes efterhånden med nysgerrige
beboere, som er kommet for at møde andre naboer, høre mere om aftenens tema: Fællesskabet
og foreningslivet i Lundtoftegade.
Både udenfor og indenfor er der opstillet stande for de foreninger og aktiviterer i området,
som har vist interesse for at fortælle naboerne om, hvem de er:
- Kondiklubben, Lundtoftegades eget motionslokale under Netto
- Pusterummet, en pensionistforening, der flere gange årligt arrangerer sociale udflugter
- Foreningen Lunden, områdets nyeste forening, som holder til i kælderen under huset i nr.
23.
- Til Vægs, en frivillig kunstforening, der blandt andet står for kurateringen af udstillingerne
på skærmene for enden af blokkene
- I Tråd med Verden, en socialøkonomisk håndarbejdsvirksomhed, der arrangerer ugentlige
tilbud for Lundtoftegades beboere, som man blandt andet kan læse om her i Lundposten.
- OverviaUno, et åbent værksted under Bispeengbuen,
hvor man kan få kyndig hjælp til sine sljødprojekter
Derudover har den tidligere bestyrelsesformand og
nuværende næstformand, Lotte, også medbragt sit
omfattende arkiv af beboerblade, avisudklip og andet
fra Lundtoftegade. Har kan man fx læse om beboernes
mobilisering og protester dengang motortrafikvejen,
Bispeengbuen skulle bygges, og om aktivitetslivets
historie i Lundtoftegade. I 1990'erne blev der fx serveret
fælles morgenmad og aftensmad flere gange om uden
nede i beboerhuset og langt op i 00'erne arrangeret beboerrevyer i
området.
Ude i solen har Foreningen Lunden tændt op i vandpiben,
mens de skiftevis tager tid på, hvor længe beboerne kan hoppe
i Kondiklubbens medbragte sjippetov. Lundtoftegades tidligere
sjippemester, Svend fra Kondiklubben og afdelingsbestyrelsen,
må dog sidde over, da knæet desværre er begyndt at svigte. Et par
beboere henvender sig interesseret til I Tråd med Verden for at høre
om deres ugentlige tilbud, andre bladrer rundt i Lottes arkiverne
og nogle stykker får sig en snak med Pernille om hendes åbne
træværksted. Mens alle er ved at spise færdigt af de indkøbte pizzaer,
fortæller bestyrelsen et par ord om deres visioner for aktivistmødet.

Aktivistmøder betyder nærdemokrati
Mads og Line fra bestyrelsen slår i en fælles tale fast, at
aktivistmødet skal ikke forstås som, at man behøver være
aktivistisk anlagt for at komme. Man kan også bare dukke
op og få sig en uformel snak om, hvad der foregår i området.
Det er et rum, hvor beboere kan møde bestyrelsen, orientere
sig om, hvad der foregår i området, fortælle om sine ideer
eller utilfredsheder. Kort sagt er det et åbent demokratisk
rum, som alle kan deltage i. På sigt har bestyrelsen en vision
om, at møderne skal ersatte det ene af de to månedlige
bestyrelsesmøder for at gøre beboerdemokratiet endnu
mere dynamisk og nærmere beboerne. Hermed altså en
opsang til beboerne om at komme til aktivistmøderne, hvis
der er noget de ønsker anderledes i Lundtoftegade - her er
der kortere fra tanke til handling end hvis man skriver i
Facebook-gruppen!
Lundtoftegade bygger på en lang tradition af aktivisme, understreger Line, og aktivisme skal
forstås i en bred forstand: alle initiativer, der skaber fællesskab og sammenhæng i området. I
Lundtoftegade er der 41 formelle beboerforeninger, og et af målene med aktivistmøderne er
at skabe en platform, så de bedre kan samarbejde om at gøre Lundtoftegade til et bedre sted at
leve, og gøre det lettere for beboerne at engagere sig.
Deltagelse er både bestyrelsesarbejde og træplantning
Aktivistmøderne skal til, fordi der er brug for at skabe et rum i Lundtoftegade, hvor beboere
kan mødes om det, der interesserer netop dem. Hvad det handler om, at man gerne vil have
flere grønne områder, synes at der skal være mere gang i arbejdet omkring bussen, gerne vil
mødes og snakke om støjgener, er man velkommen til at dukke op.
Det vigtigste er ikke temaet for aftenen, men at beboerne og bestyrelsen kan mødes i uformelle
rammer, spise og tale med hinanden. "Der er mange måder at tage iniativ på. Nogle vil gerne
lave en forening, andre vil gerne være med i bestyrelsen, og måske er der nogen, som bare
gerne vil hjælpe med at plante træer. Det vigtigste er, at vi mødes og taler sammen", forklarer
Mads, og fortsætter: "Alle beboere har holdninger, og det er vigtigt for os i bestyrelsen at
kende til dem, for at vi kan arbjede med dem i samarbejde med beboerne", forklarer Mads.
Til aktivistmøderne kan beboere blandt andet:
- Spørge bestyrelsen om, hvad der skal til for at arbejde med deres interesse
- Mødes med andre beboere med lignende interesser
- Stille forslag til, hvad bestyrelsen skal prioritere at arbejde med
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.
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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 kan du læse og downloade den gratis håndbog "Gode råd om nabostøj" fra internettet.
Her kan du få konkrete bud på, hvad du, din nabo og din ejendom kan gøre ved støjgener. Sammen
med antropologerne bag håndbogen lavede en gruppe bebeoere og bestyrelsesmedlemmer i 2020 et
manifest for, hvordan vi som som naboskab ønsker at håndtere nabostøj.

