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Albertslund 
Boligsociale Center  

• er et samarbejde mellem  
 Albertslund Kommune,  
 AB, AKB, VA, BO-VEST  
    og KAB. 
• er støttet af Lands- 

Albertslund Boligsociale Center  

• er et samarbejde mellem Albertslund      
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• er støttet af Landsbyggefonden. 
• har sekretariat i Blokland 4A.
• har lokalkontorer i Bækgården,  
    Hedemarken og Kanalens Kvarter.
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Kontakt:  Lotte,  ltb@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 31
               Mai ,  mgp@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 30

Jeg stemmer fordi...

ABC arbejder med inkluderende 
fællesskaber. Derfor opfordrede vi 
selfølgelig også alle til at stemme, 
da der var valg til Europaparla-
mentet og til Folketinget. For 
demokratiet er det ultimative 
inkluderende fællesskab.

Og som det fremgår her, havde al-
bertslunderne mange gode grunde 
til at gå til stemmeurnerne.
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Nye ansigter i ABC
Siden sidste statusbrev har ABC fået to nye medarbejdere. 

Lotte Thiim Bertelsen er ny sekretariatsleder og afløser Trine Sander, der har søgt nye 
udfordringer i KAB. Lotte kommer fra en stilling som sekretariatsleder for et lokal-ud-
valg i København. Med sig bringer hun mange gode erfaringer med personaleledelse, 
bydelsudvikling, lokaldemokrati og den kommunale forvaltning.

Trine Nørgaard Pedersen er ansat som koordinator i Albertslund Nord, hvor hun  
har vikarieret for Jeppe Jeziorski Jensen under hans orlov, og nu supplerer Jeppe,  
som er gået på deltid. Trine vil fremover være kontaktperson for Nords styre- 
gruppe, mens Jeppe fortsætter samarbejdet med Herstedøster Skole om trivsel  
i indskolingen.

Metoder i det boligsociale samarbejde
Tilslutningen var stor, da der var ABCD på dagsordenen en eftermiddag på rådhuset. ABCD står for 
Asset Based Community Development og er den tilgang, der bruges i det boligsociale arbejde i Al-
bertslund.

Eftermiddagen var en slags opvarmning til den konference, som ABC afholder torsdag d. 3. oktober. Lokalt i 
boligområderne er de fire styregrupper også i gang med at forberede sig til konferencen ved at gøre status 
over boligområdernes udbytte af de sidste par års arbejde og formulere ønsker for fremtiden.

        “Jeg tager det dér ressourceskabende  
med mig - og hvordan jeg kan formidle videre. 
Jeg bruger det i forvejen meget på mit arbejde. 
Så en videre tanke er, hvordan vi kan få det til at 
lykkedes i dagligdagen i jobhuset.” 

Ayten fra Jobhuset 

          “Jeg tager tanken med mig, om at man  
   skal se folks ressourcer frem for deres fejl. Jeg har 
brug for lige at arbejde med den viden, jeg har fået i 
dag, til at koble det det til min praksis. Jeg har fået 
nye kontakter i dag, så jeg har fået en grobund ud af     
     denne dag.”

                                                 Kristian fra vikingelandsbyen

                         “Jeg tror, ressource- 
            tankerne er blevet sat meget i gang  
       hos mig, men det kan crashe lidt sammen  
 med det pædagogiske ansvar, så som underret-
ningspligt. Men jeg bliver inspireret til, at jeg godt 
må holde fast i ressourcetankerne. Og tanken om, 
om man hjælper folk, eller om man hindrer dem i, 
selv at tage ansvar.“

Marie fra Børnehuset Lindegården
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Naboskab og tr ivsel

Kontakt:  Ingrid,  inb@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 72

Danmark spiser sammen
Kampagnen er i år blevet markeret endnu tydeligere i Albertslund, og boligområderne 
har brugt den som et afsæt for at få flere beboere med i deres fællesspisninger

I uge 17 afholder Folkebevægelsen mod Ensomhed 
”Danmark spiser sammen”. Sidste år fik Blokland 
midler fra Folkebevægelsen til at afholde midda-
gen for. I år støttede Albertslund Kommune spise-
arrangementerne økonomisk. Det fik engagerede 
beboere til at arrangere fællesspisning i både 
Blokland, Hedemarken og Albertslund Nord. Med 
stor succes. 

Der var mulighed for at gøre lidt ekstra ud af det 
med lækre tre-retters menuer og levende musik. 
Beboere, der normalt ikke deltager i fællesspis-

Vi har alle prøvet det. At være helt ny. På 
arbejdet eller privat. Ny til et møde, til 
en aktivitet eller til et bestyrelsesmøde. 
Ny tilflytter i et boligområde. Det kan 
være svært, og det kan betyde en 
verden til forskel, hvis man bliver taget 
godt imod.

I 2018 afholdt ABC et netværks-møde 
om ”Den gode velkomst”.  Guldkornene 
fra mødet blev til en lille folder, som be-
styrelser og forskellige fællesskaber kan 
bruge til at lave egen velkomst-politik. 
Folderen indeholder fem gode råd:

Den afgørende velkomst
Sidste års tema om velkomst er blevet til en 
folder og en række interviews, der viser, hvor 
vigtigt det er at blive budt velkommen.

ninger, slog vejen forbi. Herunder langt flere børn 
end normalt.  

Gæsterne gav udtryk for, at de havde været meget 
glade for at være med,  
at det havde været et  
vellykket og sjovt  
arrangement, hvor man  
havde mødt flere, som  
man ikke kendte i forvejen. 

b
lo

g Velkommen til-serien 
 

Lis banker på: http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-lis-
banker-pa-1.html

Kaltoum blev bydelsmor: http://www.abcenter.dk/blog/
velkommen-til-kaltoum-blev-bydelsmor.html

Friske æg og kammeratskab: http://www.abcenter.dk/blog/
velkommen-til-friske-aeg-og-kammeratskab.html

Kaffe og livsglæde: http://www.abcenter.dk/blog/velkom-
men-til-kaffe-giver-livsglaede.html

Et sted at være: http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-
et-sted-at-vaere.html

Gode rammer giver fællesskab: http://www.abcenter.dk/
blog/velkommen-til-gode-rammer-giver-bedre-faellesskab.html

1. Bank på!
2. Prik til andre.
3. Gør det nemt!
4. Lyt, spørg & vis interesse!
5. Giv ansvar & vær lydhør!

På ABC’s blog kan man nu også læse interviews 
med beboere, som alle har haft særlige oplev-
elser med at blive taget godt imod eller selv at 
få andre til at føle sig velkomne som nye.
 

Interviews og illustrationer er lavet af ABC’s 
mangeårige samarbejdspartner journalist Ja-
kob Fälling.

http://www.abcenter.dk/images/pdf/Den-gode-velkomst-til-web.pdf
http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-kaltoum-blev-bydelsmor.html
http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-kaltoum-blev-bydelsmor.html
 http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-friske-aeg-og-kammeratskab.html
 http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-friske-aeg-og-kammeratskab.html
http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-kaffe-giver-livsglaede.html
http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-kaffe-giver-livsglaede.html
http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-et-sted-at-vaere.html
http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-et-sted-at-vaere.html
http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-gode-rammer-giver-bedre-faellesskab.html
http://www.abcenter.dk/blog/velkommen-til-gode-rammer-giver-bedre-faellesskab.html
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Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Lam, lct@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 37

De frivillige seniorer i Modelværkstedet 
har de seneste måneder undervist elever 
fra både Herstedøster og Herstedvester 
Skole, hvor både ledelse og elever er glade 
for tilbuddet om at lære på en anden måde, 
end folkeskolen ellers kan tilbyde. Mod-
elværkstedet er støttet af TrygFonden og 
har hidtil været et samarbejde mellem kun 
Herstedlund Skole og ABC. 

Modelværkstedet 
- nu også for Herstedøster

ABC indgår samarbejde 
med bygherreforeningen

Projektet kaldes Byg med unge-alliancen. Da Bygh-
errerforeningen har gode kontakter til byggeplad-
serne, og ABC til unge, der gerne vil have en lære-
plads, har vi nu besluttet at hjælpe hinanden med 
at nå vores fælles mål: At sikre fremtidens hånd-
værkere en god uddannelse. Udover løbende at 
matche mestre og lærlinge, planlægger vi sammen 
et byggeplads-besøg for skolerne i Albertslund i 
efteråret. 

I Bygherreforeningen arbejder man de kom-
mende to år på at skabe flere lærepladser til 
både unge og voksenlærlinge i byggeriet. Det 
modsvarer ABC’s mål om at flere albertslundere 
får en uddannelse.

I foråret var der god brug for koordinering i forbin-
delse med, at partiformanden for Stram Kurs 
aflagde besøg i Albertslund. For at forebygge uro 
var ejendomsfunktionærer på arbejde for at fjerne 
containere og andet brandbart, mens Bydelsmø-
drene og ABC opfordrede forældre til at holde 
deres unge hjemme. Koordineringsmødet beslut-
tede efter besøget at lave en telefonliste på tværs 
af KAB, BO-VEST og Albertslund Kommune.

Boligområder og DKE 
taler sammen

ABC sørger hver måned for at indkalde klubber-
ne, Den Kriminalpræventive Enhed og ejendoms-
kontorerne til et koordineringsmøde, hvor de 
har mulighed for at vende de ting, der rører sig i 
boligområderne.

b
lo

g Se også 

Aktive medborgere støtter unges  
uddannelse:  
http://www.abcenter.dk/blog/aktive-med-
borgere-stotter-unges-uddannelse.html

I Modelværkstedet 
lærer man, mens 
man arbejder, og 
både elever og 
frivillige går op i 
læringen. Foto: 
Gitte Lotunga.

http://www.abcenter.dk/blog/aktive-medborgere-stotter-unges-uddannelse.html
http://www.abcenter.dk/blog/aktive-medborgere-stotter-unges-uddannelse.html
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Uddannelse og beskæftigelse

Kontakt:  Lone,  lka@bo-vest .dk,  t lf.  60 66 00 60

VOKS bliver virkelighed
Efter to års forarbejde er det lykkedes at finde en fond, der vil støtte tilblivelsen 
af den socialøkonomiske virksomhed VOKS – planter med omtanke. 

VELUX FONDEN har bevilliget knap 3.5 millioner 
kr. til, at VOKS bygges op over en treårig periode. 
Nogle af pengene vil også blive brugt til en ekstern 
evaluator, som skal opsamle viden om, hvordan 
boligsociale helhedsplaner kan fremme socialøko-
nomi i almene boligområder. 

Med hjælp fra advokat Knud Foldschack er VOKS 
nu under stiftelse som en erhvervsdrivende fond, 
der både skal gøre en forskel for ledige langt fra 
arbejdsmarkedet, for klimaet og for lokalsamfun-
det. 

Forretningsidéen er at sælge bæredygtige plante-
abonnementer til andre virksomheder samt alter-
native værtindegaver til miljøbevidste borgere.

Produktionen og butikken skal ligge på Nyvej 
23a, hvor boligafdelingen, ABC og frivillige aktive 
medborgere over sommeren har travlt med at gøre 
klar.

Al indtjening går til fondens formål om at være et 
inkluderende arbejdsfællesskab og arbejde for en 
bæredygtig verden.

Bestyrelsen for Fonden VOKS har syv fødte med-
lemmer udpeget af hhv. KAB, BO-VEST, AKB Hede-
marken, Albertslund Kommune, COOP, Gate 21 
og Albertslund Boligsociale Center. Herudover 
kan bestyrelsen selvsupplere sig med yderligere 2 
medlemmer. 

Bestyrelsen ansætter efter sommerferien en direk-
tør/leder, der skal drive forretningen.
Stillingen samt yderligere to deltidsstillinger som 
plantedekoratør er slået op. Efter planen er perso-
nalet klar d. 1. oktober,  
og kan tage de første  
ledige i forløb og sælge de  
første planter med  
omtanke i slutningen  
af året.

VOKS skal sælge holdbare planter i genbrug og 
samtidig være et sted hvor man kan træne sig 
tilbage på arbejdsmarkedet. Foto: Kim Leland.
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Familier og forebyggelse

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

Bydelsmødrene – en frivilliggruppe i udvikling
Bydelsmødrene i Albertslund gør det godt. Gruppen fungerer godt sammen. De holder fast 
i deres månedlige møder. Og de er en af de bydelsmorgrupper på landsplan, som registrer-
er flest samtaler i deres registreringsredskab. 

I 2019 har bydelsmødrene bl.a. stået for to 
ugentlige kvindesvømmehold på Sydskolen, en EID-
fest i gårdene for 50 personer, et Bollywood danse-
arrangement i Blokland, som blev overtegnet. 

Ingrid, boligsocial koordinator i Blokland var meget 
positiv over samarbejdet. “Der var styr på tingene 
og alt det praktiske, og så var de simpelthen bare 
så gode til at være værter og tage imod nye men-
nesker”, fortæller Ingrid.
 

I forbindelse med valgene lavede bydelsmødrene 
en kampagne på facebook, ligesom de gjorde deres 
bedste for at opfordre alle til at passe godt på hi-
nanden og Albertslund, da Paludan kom på besøg. 

Hvad sker der, når man bliver bydelsmor?  
Fordi bydelsmødrene i Albertslund netop gør 
det så godt, fik de i april besøg af Natasha Friis 
Saxberg, som sidder i Fonden for Socialt ansvar. 
Natasha og hendes datter hørte bydelsmødrene 
fortælle forskellige historier om, hvor stor en æn-
dring uddannelsen og identiteten som bydelsmor 
har gjort. 

Bydelsmødre er altså ikke kun bydelsmødre for 
andre. De udvikler sig selv meget gennem uddan-
nelsen og de opgaver og samtaler, de har, og de 
støtter og hjælper hinanden i deres eget netværk. 

Bydelsmødrene fra det første hold, der blev uddan-
net i Albertslund, er meget opmærksomme på, at 
de nyuddannede bydelsmødre også får mulighed 
for at udvikle sig. Både ved at lave aktiviteter og 
ved at stå få deres månedsmøder. 

“Nogle af de nye skal lige skal skubbes lidt – og så 
pludselig kan man se, de godt kan. De fortæller 
noget foran andre. Det er sådan nogle ting, som 
jeg synes, er super fedt. Det er det, vi skal gøre ved 
kvinder. At se dem pludselig indtage en scene, og 
tale til et publikum. Så tænker jeg: ‘Yes! Det har 
vi gjort godt!’ Det er rigtig fedt, når vi har vores 
møder og ser nogle af de nye bydelsmødre stå og 
gennemgå dagsordenen foran os andre, fortæller 
Kaltoum, som er en af de ‘gamle’ bydelsmødre.

Nye og gamle bydelsmødre tog en dag i 
september på teambuildingstur 

for at lære hinanden bedre at kende.

“Jeg kommer ud og møder så mange kloge kvinder 
og lærer nye ord. Jeg er rigtig stolt af mig selv, 
fordi jeg har taget den uddannelse. Jeg har fået 
en meget anderledes personlighed. Jeg føler mig 
mere selvsikker, tror på mig selv og tør sige noget. 
Jeg er ellers en meget svag person. Jeg er bedre 
nu end før. Og min børn er meget stolte af mig. De 
siger jeg er gladere” 

Bydelsmor i Albertslund

Det tager tid, og vi er ikke i mål med at udbrede kend-
skabet, men det går i den rigtige retning. 
F.eks. så får jeg personligt mange henvendelser og 
tænker: hvor pokker ved de fra, at jeg er bydelsmor. 

Fra Bydelsmødrenes Landsorganisationen ved jeg 
også, at Albertslund er en af de kommuner, hvor 
Bydelsmødrene faktisk er aktive. Vi mødes, holder fast 
og har samtaler med kvinder. Vi kommunikerer både 
på facebook og også i privat og hjælper i netværk og 
familien. 

Jeg blev også kontaktet af politiet, da Paludan kom 
til byen her sidst, og jeg synes da, det er fedt, at de 
tænker os ind, og at vi alle hjalp med at sprede bud-
skabet om, at vi ikke vil have ballade i Albertslund! 

Kaltoum, bydelsmor i Albertslund

Bydelsmødre bygger bro
En af bydelsmødrenes vigtigste opgaver er, at 
bygge bro mellem samfundet og borgerne. Når de 
holder aktiviteter, er det både for at hygge sig sam-
men, give andre mulighed for at møde mennesker 
og for at gøre opmærksom på deres eksistens. 

I efteråret er bydelsmødrene ved at planlægge en 
teambuildingstur til udlandet og en dag i Danmark, 
så de bliver endnu bedre rystet sammen og styrker 
deres gruppe. 

Du kan følge bydelsmødrene  
på facebook ”Bydelsmødre  
Albertslund”, og du  
kan kontakte dem på  
tlf. 71 75 52 37 eller  
71 75 57 83. 
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Familier og forebyggelse

Kontakt:  Louise,  lan@bo-vest .dk,  t lf.  60 35 46 35

Familier legede vikinger 
I maj var deltagere fra familieaftener og nogle 
ekstra familier en dag i Vikingelandsbyen. 

Solen skinnede og alle havde en fantastisk dag 
med fælles oplevelser for børn og forældre. 
Familieaftenerne fortsætter med nyt program i 
september.
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