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Beboerbladet husstandsomdeles til alle
beboere den første uge i måneden
– undtagen i august og januar.
Udgives af afdelingsbestyrelsen i
AKB København, Lundtoftegade.
Har du ris, ros, idéer eller gode historier til
bladet? Tøv ikke med at kontakte redaktør

Mia Leed Jensen inden den 25. i måneden for
at få dit bidrag med i næste nummer:
Mail: mialeedjensen@gmail.com
Post: Postkassen ved Beboerhuset nr. 41B
Kreditering:
Forsidefoto: Bo Andersen (beboer)
Ikoner brugt igennem bladet er lavet af
macrovector (www.flaticon.com)

Et nyt år med vind i sejlene
Kære Naboer,
Velkommen til den første Lundposten i 2020. Jeg håber, I alle er
kommet godt igennem årets første
måned.
Bus og fodgængerfelt
Vi skruer lige tiden tilbage til før
nytår. Allerede i december måned
startede vi, på opfordring fra nogle
af jer, op på at få vores busstoppested tilbage på den midterste
del af Lundtoftegade. Vi har rejst
sagen overfor Nørrebro Lokaludvalg. Der kommer ikke en bus 66
igen, men måske kan vi få 250S til
at gøre holdt, så vi alle kan have
nemt ved at komme rundt i byen.
Oven i hatten kommer så spekulationen om at fjerne mimrekortet.
Det er vi også i gang med at slå et
slag for.
Vi kæmper også for, at der igen
bliver et fodgængerfelt over Lundtoftegade, men vi har efter mange
forsøg stadig ikke hørt fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Måske
vi skal tage sagen i egen hånd og
gå på gaden med en spand hvid
maling?!
Vi har været på vores årlige bestyrelsesseminar. Her har vi arbejdet
på de store linjer, og lagt planer på
både den korte og lange bane. Det
kan I læse mere om inde i bladet.
Der er ting i gang!
På afdelingsmødet i maj blev det
besluttet at øremærke 500.000
kr. som bestyrelsen kunne arbejde videre med, med henblik på
forskønnelse af vores udearealer
og til arbejdet med at få socialøkonomiske virksomheder ind i
Lundtoftegade - og jeg skal jer love
for, at der er ting i gang.

Samarbejdet med LABLAND
Vi har siden november gennemført tre Talerum, og en fælles vandring i vores område i samarbejde
med arkitektfirmaet LABLAND.
Dette har nu ført til, at vi i den
kommende tid arbejder på at lave
en ansøgning til Landsbyggefonden om midler til at udvikle vores
infrastruktur og fællesarealer. Vi
har netop fået bevilliget 400.000
kr. fra AKB København til denne
ansøgning.

gang er arrangementet tiltænkt
alle aktive beboere, men sidenhen
bliver det lukket op for, at flere kan
deltage. Vi vil bruge fællesspisningerne til at styrke sammenholdet
på tværs af afdelingen, og samtidig
vil vi bruge anledningen til at orientere om vigtige ting i uformelle
rammer, så alle har mulighed
for at følge med i, hvad der sker.
Første fællesspisning er den 20/2
og menuen står på ”falafler og
frikadeller”.

De tre Talerum udkommer som
podcast, så alle har mulighed for
at høre, hvad der blev diskuteret.

Vi er i en tid, hvor tingene går
stærk, og vi arbejder under relativt
stort pres.

Et tomt hus skal genoplives
Samtidig arbejder vi i bestyrelsen
på, at vi i fremtiden kan bruge det
tomme hus ved nr. 21. Huset har
stået delvist tomt i fire år. Det har
været en torn i øjet i mange år, og
det synes vi er dybt kritisabelt. Vi
drømmer om et hus med socialøkonomiske virksomheder, værksteder og en café til fællesspisning.

Alle, der gerne vil høre mere, om
de planer vi arbejder på, eller har
lyst til at bidrage til Lundtoftegades fremtid, kan kontakte mig på
28900810 eller mail:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com.

Slutteligt har vi reserveret 125.000
kr. til Stenbroens, som vi vil etablere et samarbejde med i løbet af
foråret. Det er en opfølgning på
markvandringen fra juni sidste år.
Pengene skal gå til udvalgte udbedringer og beplantning af fællesarealer. Arbejdet bliver nøje fulgt af
vores kompetente grøntudvalg.
Vi arbejder altså på alle mulige
spændende ting og tiltag, og det
er en rigtig travl tid at være afdelingsbestyrelse i. Vi vil gerne dele
alle informationer med jer.
Fællesspisning for alle aktive
Derfor starter bestyrelsen i 2020
et nyt initiativ. Vi vil holde fællesspisninger i beboerhuset. Første

Til hver en tid ;)
Søren-Emil Stenkjær Schütt,
Formand i afdelingsbestyrelsen

Ny redaktør
Da Anna Hjortsø har givet stafetten videre til mig, som den nye bestyrelsessekretær og redaktør på Lundposten, vil jeg lige benytte lejligheden til at sige ”Hej”.
Den 1. december 2019 overtog jeg Annas stilling. Da jeg selv bor i Lundtoftegade,
bare ovre på den anden side af blokkene, kan man vist næsten kalde
mig lokal. Selvom jeg ikke bor i selve AKB, Lundtoftegade, har jeg i mange år, siden 2008, følt mig som en del af området, både med udsigten til blokkene fra mit
vindue og når jeg krydser underdørsområderne i min daglige færden.
Det er derfor ekstra spændende at arbejde for AKB, Lundtoftegade, da jeg også
har en positiv interesse i området og dets udvikling. Efter at have arbejdet her i nogle måneder er jeg blevet
overrasket over alle jeres initiativer og sammenhold i form af jeres foreninger, klubber og alle de aktive beboer. Det er motiverende at være en del af den udvikling, der løbende er i gang og at arbejde for en bestyrelse,
der er engagerede, positive og ønsker at gøre en forskel for Lundtoftegade og beboerne.
I forvejen er jeg interesseret i at deltage i lokale initiativer. Blandt andet er jeg frivillig i Københavns Fødevarefællesskab og har også været frivillig og arbejdet i det socialøkonomiske spiseri Send Flere Krydderier. Ved
siden af mit job i Lundtoftegade arbejder jeg freelance med kvalitative undersøgelser og kommunikation.
Jeg glæder mig til at blive en større del af AKB, Lundtoftegade. I kan altid skrive til min mail:
mialeedjensen@gmail.com, hvis I har noget indhold, I vil have med i Lundposten.
Vi skrives ved!
Mia Leed Jensen

Det sker
Workshop
I vinterferien byder I Tråd Med Verden indenfor til workshops - onsdag d. 12/2. Du kan fx
lære at sy din egen madpakkepose. Det er for
børn over 10 år og en forældre/bedsteforældre.
Der vil også være en speciel broderiworkshop
med fokus på Flora Danica broderi. Den foregår kl. 18-21. Hvis du er interesseret, så skal du
give ITMV besked ved enten at kigge forbi deres
værksted, Lundtoftegade 21A eller kontakte
dem på maro@itmv.dk. Hold godt øje med
www.itmv.dk og de sociale medier for mere
specifik information.

Det sker
Frikadeller & Falafler

***20-02-20***

Fællesspisning
Det er blevet tid til fællesspisning! Afdelingsbestyrelsen vil gerne invitere alle aktive i afdelingen
til jævnlige fællesspisninger. Det er som et led i
bestyrelsens målsætning om at styrke samarbejdet
mellem de mange aktive, klubber og foreninger.
Fællesspisningerne kommer til at foregå ca. hver
anden måned. Første gang er på den flotte dato:
torsdag d. 20.02.20. fra kl. 18.30-20.00. Vi kan afsløre, at menuen bl.a. står på frikadeller og falafler.

10 års jubilæum
I Tråd Med Verden fejrer deres 10 års jubilæum d. 5. marts. i forbindelse med deres årlige
generalforsamling. Det nærmere program for
dagen vil blive meldt ud i løbet af februar på
www.itmv.dk og på deres sociale medier.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Stand by me

På vores syv skærme imellem boligblokkene i
Lundtoftegade vises i disse måneder den første
udstilling i det nye udstillingsprogram ’Topos –
verden som scene’. Hertil har Til Vægs inviteret
filmkollektivet Sharna Pax til at kuratere de syv
skærme og det har udmundet sig i udstillingen
’Stand by me’ med værker skabt af syv lokale og
internationale billedkunstnere og filmskabere.
Udstillingen kører til d. 1. marts.

ITMV på Arbejdermuseet
I Tråd Med Verden er i øjeblikket i fuld gang med at brodere madpakkeposer til Arbejdermuseet. De skal sælges i
deres museumsbutik i forbindelse med, at Arbejdermuseet
sætter fokus på madpakkens historie. Hver pose prydes
derfor med et madpakkemotiv – fx en æggemad eller en
pølsemad. ITMV broderer på kasserede tekstiler og på
den måde viser de, hvordan man kan arbejde med genanvendelse og bæredygtighed og samtidig skabe et smukt og
brugbart produkt. Poserne kan bruges som indpakning
til frugt, grønt, brød og snacks. De kan altså erstatte den
udskældte plastikpose. Når poserne er klar til salg i museumsbutikken, tager ITMV på en fælles tur til museet for at
se deres udstilling. Dette er forhåbentlig startskuddet til et
længere samarbejde med Arbejdermuseet.
Hold øje med udstillingen på Arbejdermuseets hjemmeside: www.arbejdermuseet.dk og tjek ITMVs hjemmeside:
www.itmv.dk og deres sociale medier for løbende info. Tjek
også deres smukke kreaktioner ud og støt et godt formål.

Spørg dine naboer...
Som du nok ved, har vores boligforening sin egen Facebookgruppe: AKB København, Lundtoftegade. Der er
kommet godt gang i gruppen, hvilket er dejligt at se. Som
medlem af gruppen kan du aktivt deltage i Facebookfællesskabet sammen med de andre beboer og på den måde få
nemt kontakt med dem. Måske har du en dag et spørgsmål
eller noget, du mener er vigtigt at dele med dine naboer i
blokkene. Der er også løbende opslag om, hvad der rør sig
af spændende og hyggelige ting i og omring Lundtoftegade.
Indtil videre har beboer delt og fået hjælp til alt lige fra
glemt vasketøj i vaskekælderen til efterlysning på rengøringshjælp. Der er også mange nye beboer, der tyr til hjælp
og vejledning derinde.
Tak fordi I er så gode til at holde gang i gruppen og hjælpe
hinanden derinde.

På seminar med bestyrelsen
Fredag d. 17. januar holdt bussen
klar foran Lundtoftegade 69. Snart
kom bestyrelsesmedlemmerne
ned fra deres blokke med weekendtaskerne pakkede og klar til en
weekend i hinandens selskab. Det
var blevet tid til årets bestyrelseseminar.

Nye og erfarne krigere samlet
Mødelokalet var varmet op og
white boardet visket rent, da vi ankom til Bymose Hegn i Helsinge.
Det lange mødebord bød os velkommen med kaffe og drømmekage på fad. Bestyrelsesformand
Søren-Emil indledte seminariet:
”Af en eller anden årsag bliver
jeg altid nervøs inden vores afdelingsseminar, fordi det handler
om, at dem der vil Lundtoftegade
sidder samlet rundt om et bord.
Vi er sammen omkring en fælles
plan - det er rørende. Det bliver
tætpakket og hyggeligt, og på
søndag kender vi alle hinanden
bedre. I aften skal vi tænke indad
og fremad. Vi sidder en god blanding af erfarne krigere og helt nye
medlemmer. Så spørgsmålet er,
hvordan kan vi bedst muligt bruge
hinanden?”.
Ja, programmet var intenst, for
weekenden skulle udnyttes til

fulde. Året 2019 i Lundtoftegade
skulle evalueres, nye planer og
visioner for vores boligforening
skulle planlægges og nogle af
Lundtoftegades samarbejdspartenere var desuden inviteret til at
komme og fortælle om de projekter, der allerede er i gang og fortsat
bliver en stor del af 2020. Derudover skulle der naturligvis også
være plads til hygge og samvær.
Besøg udefra
Om lørdagen fik vi besøg af
Thea og Jens fra arkitektfirmaet
LABLAND, der hjælper os med at
udvikle en beboerdrevet helhedsplan. De har desuden været med
til at afvikle de tre ’Talerum’ samt
arrangementet ’Vis os Lundtoftegade’. Indsigterne fra disse arrangementer samt en specifik gennemgang af processen med den
helhedsplan, der skal være med til
at omforme vores udendørsområder i Lundtoftegade, blev fremlagt.
Center for Boligsocial udvikling (CFBU) kiggede også forbi
Bymose Hegn, hvor de fortalte
bestyrelsen om de observationer,
de har gjort sig i forbindelse med
Talerum og Vis os Lundtoftegade.
CFBU har valgt Lundtoftegade
som den ene af tre cases til at indgå i projektet ’Strategisk civiludvikling’. Formålet med projektet er

at finde ud af, hvordan beboer og
aktører deltager og bliver gjort til
en del af processerne.
”Det spændende ved Lundtoftegade er at følge det stærke engagement fra beboerne. Det at jeres
engagement kommer nedefra.”
Om søndagen kunne bestyrelsen se tilbage på en intens arbejdsweekend, men også en weekend med hyggesnak og grin om
aftenen til vores fællesmiddage,
et dyp i den indendørs pool og
billiardturneringer i baren efter
fyraften.
Planer og intentioner for 2020 blev
vendt og drejet, og vi kan hilse og
sige, at der er mange spændende
arrangementer og planer på programmet. I kære beboer bliver naturligvis en stor del af rejsen som
altid. Væk fra ghettolisten og mod
nye højder. Vi vil orientere jer om
alle initiativerne i rejsen mod et
endnu bedre Lundtoftegade, hvis I
vil være med?
Tak for et godt seminar og tak
til alle de besøgende og de spændende oplæg!

Tre værdier, tre Talerum
Tre mørke vinteraftener, på tre udvalgte steder,
imellem blokkene i Lundtoftegade, udspillede debatarrangementet ’Talerum’ sig med fokus på vores
tre værdier ’socialt ansvar’, ’solidaritet’ og ’deltagelse’.
Talerum var arrangeret i samarbejde med LABLAND
architects som vi samarbejder med i forhold til den
kommende fornyelse af vores udendørsområder.

Til hvert Talerum blev der sammensat et panel af
eksperter indenfor hver deres område; den almene
boligsektor, arkitektur, kultur og vores bydel Nørrebro m.v. De blev sat til rette i de varme stole, hvor de
bidrog til at nuancere, udfordre og forstærke de tre
værdier. Talerum 1, om socialt ansvar, blev afholdt i
november og en reportage herfra kan læses i Lundposten nr. 5 (december 2019).
Solidaritet i forhold til den måde vi bor på
I Lundtoftegades store vaskeri hang der indisk julepynt ned fra loftet, som hjalp med at sætte kolorit på
vaskeriets ellers hvide flisebelagte vægge. Talerum
2 satte fokus på ’solidaritet’. I panelet sad Mikkel
Warming, næstformand i AKB og chef for de Boligsociale indsatser i KAB, Aske Kvist, projektleder

fra Nørrebro United, Tina Gudrun Jensen, som er
antropolog i Coexist, Jens Rex, arkitekt og kreativ
leder i LABLAND architects og en af vores egne beboer Line Bach Holm, der også sidder i bestyrelsen.
Snakken kom bl.a. til at omhandle den solidariske
holdning omkring den måde, man bor på. I Lundtoftegade har vi mulighed for at være solidariske overfor
en hel bydel, invitere ind og handle, fordi vi er så heldige at have rammerne til det. Det blev fremhævet,
at det solidariske ansvar både ligger hos os beboer og
hos dem udenfor blokkene, der skal agere solidarisk
over for os.
Vi skal holde såret åbent
Klubben aka. Multikælderen bød debattører og deltagere velkommen ned i kældervarmen, da Talerum
3 løb af stablen. I stolene sad Alexander Stevns,
sekretariatschef hos Urban 13, Rasmus Koldby, kulturkoordinator i Nørrebrohallen og Ola Mattsson,
udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden,
Louise Heebøll, proceskonsulent hos KAB, Henning
Winther, Udviklingskonsulent hos Østjysk Bolig og
vores bestyrelsesformand Søren-Emil. Samtalens omdrejningspunkt ’deltagelse’ drejede hen på forskellige
muligheder for deltagelse. Hvor nogle ønsker at indtage den aktivistiske rolle har andre ”bare” lyst til at
deltage aktivt - fx med de praktiske gøremål i forbindelse med et arrangement. Begge dele er en form for
deltagelse og udelukker ikke hinanden. Søren-Emil
ponterede, at det er vigtigt at ”holde såret åbent”. Etbegreb, der referer til den demokratiske process, hvor
alle har mulighed for at deltage og hvor der bliver ved
med at være noget at diskutere.
Podcasts skal holde liv i debatten
Debatterne som de tre Talerum satte i gang, skal ikke
kun blive inden for Lundtoftegades otte blokke. De
skal spredes ud og holdes i gang. Vi skal blive ved
med at tale om, hvordan vi sammen kan udvikle den
almene boligsektor og et Nørrebro, hvor alle har mulighed for at deltage, tager socialt ansvar, og hvor solidariteten er i centrum. Derfor blev Talerum optaget
og er i gang med at blive produceret om til podcasts.
I beboere vil naturligvis blive underrettet, når de er
klar, så I kan lytte med.

Talerum har skabt muligheder
Afholdelsen af Talerum og de eksterne eksperter,
som blev budt indenfor, har ikke kun udmøntet sig i
spændende snakke. Det har også banet vejen for spirende samarbejder i forhold til vores planer om vores
fremtidige fællesrum og fornyelsen af vores udendørsområder. Vi har allerede samarbejder med Stenbroen og Logik & Co. og bestyrelsen er gået i gang
med fondsansøgningerne til projektet. Alle beboer er
inviteret til at deltage i projekterne, og bestyrelsens
intention er, at det bliver så omkostningsfrit som
muligt, så vi kan undgå huslejestigninger.

Turist i egen ”by”
Som led i udviklingen af Lundtoftegades fornyelse af
udendørsområderne var børn og voksne også inviteret på en anderles gåtur. Thea fra LABLAND var facilitator for beboerne, der skulle lege turist i egen ”by”.
Gåturen skabte samtaler og åbnede op for nye ideer
og muligheder for boligområdet.
Forskellige syn og ønsker for boligområdet
Gåturen fik beboernes forskellige syn på Lundtoftegade ud i lyset og afslørede, at vi alle ser og oplever
vores område med forskellige øjne. Hvor nogle oplever et område i Lundtoftegade som trygt, oplever
andre det som utrygt. Hvor nogle er glade for vores
nabo Bispeengbuen, kunne andre tænke sig en anden
nabo osv.

Beboernes viden og ønsker skaber grundlag for
udendørsområderne
Invitationen til beboerne om at deltage i disse arrangementer - både Talerum og Vis os Lundtoftegade,
er en vigtig del af den medbestemmelse som beboerne har i forbindelse med de nye udendørsområder.
LABLAND fik indsigt i beboernes oplevelse og viden
samt ønsker og drømme for området. Fx ønsket om
en parkfornemmelse, flere offentlige mødesteder,
bedre belysning osv.
Der er lavet en lille film over turen, som du kan se på
vores Facebookside Dit Mit Vores Lundtoftegade. Kig
under videoer og find Vis os dit Lundtoftegade.
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Yoga i beboerhuset

Har du været til Marias blide yogatim
e?
Holdet blev skudt i gang d. 15. januar
2020. Det foregår i Beboerhuset hver
onsdag fra kl. 19-20. Det er gratis og
alle kan være med uanset niveau. Meld
dig ind i Facebookgruppen ’Yoga i
Lundtoftegade’, hvor du kan tilmelde
dig eller skriv til
mariastegemeyer@gmail.com
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TAK!

I sidste nummer
af Lundposten
efterlyste vi beboer, d
er havde lyst til
at
deltage i arbejdsgrup
pen vedrørende
processen for vores ko
mmende solcel
leanlæg.
Der er to, der h
ar meldt sig, og
det er vi
meget glade for.
Tak fra Afdelin
gs
bestyrelsen og Admin
istrationen.

Bidrag til Lundposten
Opskrifter, læserbreve, gode historier,
ting du vil sælge eller bytte, nyheder
fra foreninger og aktiviteter og andet,
du gerne vil dele med dine naboer.
Send tekst og gerne billede
til redaktionen!

Vil du være med?

Har du musikalsk blod i årene og bor du i AKB, Lundtoftegade?
I samarbejde med afdelingsbestyrelsen er Jeanette, der er beboer i
AKB, Lundtoftegade, i gang med at sammensætte et hold af musikalske mennesker fra Lundtoftegade. Drømmen er at lave en 1-dags
festival med titlen ”Lyden af Lundtoftegade” - og det er netop derfor, at
det udelukkende vil være optrædender fra vores blokke.
Så har du blod på tanden, så stem instrumentet
allerede nu og kontakt afdelingsbestyrelsen her:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com - så sætter vi dig i
forbindelse med resten af det musikalske Lundtofte-hold.
Vi leder efter dig, der er musiker/sanger professionel eller amatør - og kunne tænke dig
at optræde. Vi glæder os til at høre fra dig!

Bier i Lundtoftegade...

Bliv en del af redaktionen

Vil du være med til at passe bier og dyrke
honning fra Lundtoftegades egne bistader?
Vi leder i øjeblikket efter beboer, der kunne være interesserede i at oprette en lille
”bi-gruppe”, da vi har fået et tilbud om at
samarbejde med ByBi.

Er du glad for at skrive og måske god til
grafik? Vi er i gang med at etablere en
redaktionsgruppe med beboer fra AKB,
Lundtoftegade, så vi er flere, der kan
biddrage til Lundpostens indhold.

Lyder det som noget for dig? Skriv snarest
muligt til afdelingsbestyrelsen:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

Er du interesseret? Så skriv til
afdelingsbestyrelsen:
akb.lundtoftegade.ab@gmail.com

Faste aktiviter
Pusterummet

Hver mandag kl. 12.30-15.00 kan du dukke op i
Pusterummet i nr. 47A. Her får du billigt smørrebrød, hygge, en tår kaffe og en snak om alt fra
hækleopskrifter til rigets tilstand.
Pusterummet arrangerer også udflugter, som alle
er velkomne til at deltage i – det koster cirka 100
kr. til entré eller lignende.

Familiesjov

Den sidste tirsdag hver måned kl. 16.30- 19.00
er der familiesjov med hygge, aktiviteter og fællesspisning i Beboerhuset i nr. 41B.

Lektiecafé

Hver mandag kl. 16-18.00 er der hjælp at hente
til lektierne hos Ungdommens Røde Kors på
Den Bemandede Legeplads.

Nyt børnetøj

Hver torsdag kl. 16-17.30 kan du i kælderen i
nr. 37 tage forbi Lundtoftegades helt egen børnetøjsbyttebiks. Her kan du aflevere det tøj, som
børnene måske er vokset ud af – og komme
hjem med noget, som andre ikke kunne bruge.
Huda fra NørreBrobyggerne står klar med en
hjælpende hånd, og så er det altid hyggeligt at
være i Børnetøjsbyttebiksen for både store og
små!

Skal du holde en børnefødselsdag, men kniber det med plads i lejligheden? Eller har
du lyst til at arrangere et roligt brædtspilsarrangemenet eller noget andet sjovt? Så er
Multikælderen det oplagte sted! Siden Multikælderen åbnede i efteråret har der været
omkring 14 bookinger til bl.a. børnefødselsdage. Så den er allerede populær. Kontakt
Multikælderen og bestil tid i kælderen via deres hjemmeside: www.multikaelderen.dk
Her kan du også se alt om reglerne samt hvilke dage og tider kælderen kan bookes.

I midten af november 2019 åbnede en ny café for unge beboer mellem 18 og 25 år.
Den ligger i Pusterummet, Lundtoftegade 47A. Her kan de unge mødes to gange om
ugen til socialt samvær og fx se fodboldkampe på storskærm. Derudover bliver der
tilbudt vejledning i forhold til studie og job. Vi håber at møde en masse af jer unge.

Har du husdyr?
Regler for husdyrhold i AKB, Lundtoftegade
• Forinden tilladelsen træder i kraft, skal der forevises en vaccinationsattest, den lovpligtige
hunde-ansvarsforsikring samt tages et billede af hunden. Billedet tages af ejendomskontoret. Det er enhver husdyrejers pligt at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændring
med hensyn til husdyrholdet. Det påhviler ejeren af husdyr at træffe de foranstaltninger,
der efter forholdene må anses for påkrævet, for at dyret ikke volder andre skade. Ejeren af
husdyr er pligtig til at erstatte den skade, som dyret eventuelt forvolder.
• Det er enhver husdyrejers pligt at holde sit husdyr i en sundhedsmæssig forsvarlig stand.
• Husdyr skal holdes i standard snor på bebyggelsens område og ikke overlades til personer,
der ikke har den fornødne kontrol over dyret. Det er ikke tilladt at lufte dyr på legepladserne eller boldbanerne. Hvis en beboer er allergisk overfor husdyr, skal beboeren have førsteret til elevatorerne og beboerne med husdyr må vente.
• Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende larm og lugt karakteristisk for det pågældende dyr.
• Kattegrus skal i en solid plasticpose før det smides i skakten. Kattegrus i toilettet vil blive
betragtet som hærværk og misligholdelse af lejekontrakten.
• Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove og på kommunens
område omkring legepladsen ”Bispeengen”/Marius, skal fjernes omgående af dyrets ejer/
ledsager.
• Der må kun holdes højest to husdyr pr. husstand/lejemål.
• Det er ikke tilladt at holde hunde der går under betegnelsen muskel- eller kamphunde samt
blandinger af disse. I tilfælde af tvivl kan Ejendomskontoret kræve specificeret dokumentation, fra en eller to autoriserede dyrlæger, om af hvilken race og type hunden er. Vedtaget
24/9-09.
• Konstateres det, at ovenstående regler overtrædes, vil dette medføre at tilladelsen til husdyr
inddrages og at husdyret omgående skal fjernes fra AKB`s bebyggelse. Såfremt tilladelsen
inddrages og beboeren fortsat holder husdyr, vil dette blive betragtet som misligholdelse
af lejekontrakten. Lejemålet vil herefter blive ophævet i henhold til lejelovens paragraf 93.
Konstateres det at en lejer ikke har søgt tilladelse til husdyrhold og hvis dette forhold ikke

bringes i orden, betragtes det som mislighodelse af lejekontrakten. Lejemålet vil herefter
blive ophævet i henhold til lejelovens paragraf 93.
• Lovpligtig ansvars- og hundesygeforsikring, skal det ske via eget forsikringsselskab.
• Afmelding af husdyrhold skal ske til Ejendomskontoret, så hurtigt som muligt. Såfremt
reglerne ikke overholdes, kan lejemålet ophæves, som følge af overtrædelse af husordenreglementet.

Til hundeejere:
Der må holdes to dyr pr. husstand, som skal registres på ejendomskontoret. Alle husdyr i AKB
Lundtoftegade skal være forsikret og vaccineret, så husk; at medbringe forsikrings- og vaccinationspapirer på husdyret når du anmelder det på ejedomskontoret. Kamphunde, muskehunde,
eller hunde som er krydsninger, hvori disse racer indgår, må kun være i AKB Lundtoftegade,
hvis de er anskaffet senest d. 17. marts 2010 og registreret på ejendomskontoret.
Følgende regler skal overholdes:
1. Hunde skal fører i snor på AKB Lundtoftegades område.
2. Hunde må ikke besørge på område, men det kan ske. Er uheldet uder, er hundeejerne, omgående at gøre rent efter hunden.
3. Hunde må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj.
Hunde på de grønne områder og lehepladerne er ikke en god idé da disse steder er forbeholdt
beboerne. Der forefindes en hundegård. Adgang til denne kan man få gennem ejendomskontoret.

Til katteejere:
Katteejer skal sørge for at der ikke kommer luftgener.
Kattegrus i toilettet kan medføre forstoppelse og er meget uheldigt for faldstammen. Det kan
blive en bekostelig sag, da lejeren selv skal betale for en rensning af faldstammen og eventuel
en udskiftning af denne.

Følg med
AKB København, Lundtoftegade
Det er en åben gruppe for alle, men er et sted, hvor beboerne i
Lundtoftegade kan få kontakt med hinanden.
KAB - bedre boliger for alle
Følg KAB - vores administrationsselskab, der administrerer
almene boligområder.
Boligselskabet AKB, København
Følg denne side, og vær med på, hvad der sker i hele København
hos vores boligselskab.
Yoga i Lundtoftegade
AKB, Lundtoftegades helt egen yogahold. Holdet er oprettet af vores egen beboer Maria. Gruppen er privat, så søg om anmodning og
meld dig til blid yoga i beboerhuset.
Til Vægs - Lundtoftegade
Er du interesseret i kunst? Til Vægs er et kunstprojekt og en udstillingsplatform i Lundtoftegade. De udstiller på skærmene imellem
blokkene i AKB, Lundtoftegade og skifter jævnligt udstillinger.
Mit Nørrebro
Følg denne side hvis du vil holde sig opdateret med fair og faktabåret
journalistik om Nørrebro.

Lundtoftegade, København N
Her kan du holde dig opΩdateret på, hvad der sker af stort og småt
i og omkring Lundtoftegade.

Urban 13
Vores Nabo under Bispeengbuen. Følg dem og hold dig opdateret
om alle deres spændende kulturevents og koncerter. AKB, Lundtoftegade samarbejder jævnligt med dem.
Nørrebro United
Er du sportsfreak? Nørrebro United er NørreBrobyggerne og AKB,
Lundtoftegades samarbejdspartner, der bl.a. har gjort det muligt
at have baggårdsfodbold i Lundtoftegade. Hold øje med deres seje
sportsevents.

Har du en
indboforsikring?
Det er vigtigt, at man har en, inden ulykken rammer, som f.eks. brand eller
indbrud. Få hjælp til at få lavet en indboforsikring hos åbne rådgivning hos
NørreBrobyggerne på ejendomskontoret hver onsdag mellem kl. 10-12.
Du kan også ringe til den sociale vicevært Mia på tlf. 4019 9976.

Bore- og banketider
Man-fre: 8-19.00
Lørdag: 9-15.00
Søn- og helligdage: 10-14

Kontakt ejendomskontoret
Lundtoftegade 21A
Åbningstider: Man.-fre. kl. 10-12.00,
samt tors. 16-18.00
Telefon: 3581 8173
Telefontid: Man.-fre. kl.. 8.30-10.00
Mail: ek-lundtofte@kab-bolig.dk

Servicenumre

Ejendomskontoret: 3581 8173
Akut-telefon: 3325 4512
NørreBrobyggerne: 3587 4500

Kalender

Februar
Lørdag 1.

• Copenhagen Light Festival (slutter d. 23. februar)

Onsdag 5.

• Noahs Budding - en del af FN World Interfaith Harmony Week

Torsdag 6.

• Vinterjazz i Brorsons Kirke (slutter d. 27. februar)
• Bålmad - indisk Mulligatawny suppe
• Fællesspisning på Nørrebro i Simeons Kirke

Fredag 7.

• Fredagsbar - Øl og spil i Nørrebrohallen
• Klimastøttefest i Folkets Hus
• Fredagsmørkning i Møllegade
• Hip Hop Karaoke hos Urban 13

Lørdag 8.

• Repair Cafe Nørrebro

Søndag 9.

• Vinterpaladset 2020 (slutter d. 16. februar)

Mandag 10.

• Taekwondo feriecamp med spark og sjove lege
fra 3 til 17 år (slutter d. 14. februar)

Tirsdag 11.

• Filmeftermiddag i Anna
• Blågårdens Podcastfestival / Vinterpaladset
(Slutter d. 14. februar)

Torsdag 13.

• Barselsbar fylder 1 år
• Fællesspisning på Nørrebro i Simeons Kirke
• Meet Sustainable Start-ups in the Cph Area

Fredag 14.

• Drop-in Bryllup i Anna Kirke
• Fredagsbar - Øl og spil i Nørrebrohallen

Søndag 16.

• Veras Market i Nørrebrohallen

Onsdag 19.

• Højtlæsere søges til tosprogede børn i Mjølnerparken
• Fællessang med højskolesangbogen

Torsdag 20.

• Fællesspisning på Nørrebro i Simeons Kirke

Fredag 21.

• Fredagsbar - Øl og spil i Nørrebrohallen

Søndag 23.

Tirsdag 25.
Onsdag 26.

Torsdag 27.
Fredag 28.

• Fastelavns fest i Anna
• Fastelavnsgudstjeneste - Nattergalen
• Fastelavnsfest i Hellig Kors Kirke
• International pandekagedag
• Klub Logik: Kemien ud af bryggeriet - er det vejen til reel
bæredygtighed?
• Vinterjazz: Vinter-fællessang med Jacob Anderskov i
Brorsons Kirke
• Fællesspisning på Nørrebro i Simeons Kirke
• Blue Belles of Joy + Surprise Guest // Sølund
• Fredagsbar - Øl og spil i Nørrebrohallen

Læs mere om de enkelte begivenheder på
www.mitnorrebro.dk

