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   Albertslund Boligsociale Center  

•  er et samarbejde mellem Albertslund      
   Kommune, AB, AKB, VA, BO-VEST og KAB. 
•  har sekretariat i Blokland 4A.
•  har lokalkontorer i Bækgården,  
   Hedemarken og Kanalens Kvarter.
•  arbejder for naboskab & trivsel,  
   uddannelse og beskæftigelse.  
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Møder i følgegrupperne, planlægning og igang-
sættelse af aktiviteter sammen med de lokale 
boligsociale udvalg og revision af aftaler er noget 
af det, der har fyldt de sidste tre måneder. 

Men vi har også haft travlt med fundraising. Der 
er til VOKS søgt og bevilliget en corona-relateret 
tillægsbevilling fra VELUX FONDEN, som skal gøre 
det muligt at lave en målrettet salgsindsats over 
seks måneder. 

Lige inden jul fik vi også et positivt svar på en 
ansøgning, som vi skrev til den A. P. Møllerske 
Støttefond i efteråret. Jobcentrets afdeling for 
Uddannelse & Job, Enemærke og Petersen og 
boligselskaberne står bag ansøgningen, og vi er i 
dialog med folkeskolerne, om hvordan projektet 
kan skabe mest muligt værdi i forbindelse med  
Albertslunds nye skolestrategi.

Jobplaneten findes 
også i Greve, Køge 

og Roskilde og 
er tænkt som en 

trappe, der fører hen 
imod, at flere unge 

får en erhvervs-
uddannelse. De 

grønne trin er dem, 
A. P. Møller støtter.

Det boligsociale arbejde er nu helt oppe i gear ovenpå corona. Beboere og frivillige vil 
gerne igang med det sociale liv igen. I det boligsociale team har vi haft travlt med alt fra 
fundraising og afrapportering til opstart af nye projekter og genoptagelse af gamle.

Fra fritidsjob til faglært
Projektet, som den A. P. Møllerske Støttefond vil 
støtte med knap 4,6 mio. kr. over de kommende 
fire år, hedder Jobplaneten. 

Det handler i korte træk om at skabe interesse for 
og viden om erhvervsuddannelser - særligt inden 
for byggeriet. 

Indsatsen supplerer på den måde både ABC’s 
læresteder, der støtter op om folkeskoleelever  
og AB og VA’s lærlingeindsats i  
renoveringerne, hvor man forventer, at der
kommer til at mangle rigtig meget arbejdskraft de 
kommende år.  

Omdrejningspunktet for Jobplaneten er at skabe 
fritidsjobsmuligheder med relevans for erhvervs-
uddannelserne. Derfor vil vi ogs udvide Brug for 
en Snak med en ekstra eftermiddag om ugen. 
Men projektet rummer også et forløb på skolerne, 
byggeworkshops i boligområderne og en bygge-
festival.

Et travlt kvartal med nye projekter på tegnebrættet

Til sommer skal den socialøkonomiske virksomhed VOKS 
efter planen kunne finansiere sig selv. Det har ikke været en let 

start midt i en coronatid, hvor det har været umuligt at sælge 
planteabonnementer til receptioner, mødelokaler og  

restauranter, som var lukkede. Nu er erhvervskunderne der igen, 
og VELUX FONDEN har støttet en suplerende salgsindsats.
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”Vi ser gerne, at alle gør en ekstra indsats for at nå 
målet om 14 % lærlinge på byggepladsen. I Galge-
bakkens tilfælde er det frivilligt – i de kommende 
byggesager i BO-VEST bliver det skrevet ind som en 
del af udbudsmaterialet. Så vi kan lige så godt øve 
os her på Galgebakken”, sagde seniorprojektleder i 
BO-VEST, Kristian Overby. 

Virksomhedskonsulent fra NEXT, Karen Jacobsen, 
informerede om de forskellige aftaler, man kan 
indgå med unge/voksne, der gerne vil i lære. 

ABC arbejder for lokale
De store renoveringssager skal gerne udmønte sig 
i, at også flere albertslundere kommer i uddannelse 
og beskæftigelse. Derfor hjælper ABC entreprenør-
erne med at rekruttere lokalt. 

Lam Truong er ABC’s kontaktperson i Galgebakken. 
Han har et stort netværk til unge i byen. Både til 
dem i udskolingen, der er klar til en erhvervsuddan-
nelse efter 9.klasse, men også til dem, der måske 
skal have slebet et par kanter af – inden de er klar 

Dialog med entreprenører i byggesager

til at starte som lærlinge. Det kan ABC også hjælpe 
med. Alle fremmødte firmaer gav deres kontakt-
oplysninger, så ABC kan tage kontakt til dem 
direkte, når vi møder unge/voksne, der har brug for 
en læreplads. 

Fastholdelse af lærlinge
Alt for mange lærlinge hopper desværre fra ud-
dannelserne. Der var enighed om, at det må vi i 
fællesskab gøre noget ved – og fuld opbakning til, 
at ABC i juni-måned starter et nyt koncept op på Gal-
gebakken; Lærlinge-cafe. Her mødes alle lærlinge 
på pladsen på tværs af fag en times tid hver 6. uge. 
Hver gang sit tema; sikkerhed, trivsel, større viden 
om selve byggepladsen, kontakt til beboerne m.m. 

De gode erfaringer videreføres 
De kommende fem år er der renoveringer for 
næsten 3 milliarder kr. i boligselskaberne VA og 
AB. Vi fører de gode erfaringer, vi gør os på Galge-
bakken videre til både Solhusene, Hyldespjældet, 
Albertslund Nord, Blokland og Toften. 

ABC faciliterer opstart-
workshops i alle AB’s og VA’s 
byggesager i Albertslund. 
Indtil videre er det i Galge-
bakken og Solhusene. Begge 
steder var alle entreprenører 
positivt indstillede på at tage 
ansvar for uddanne flere 
håndværkere - også lokale.

Galgebakken er i gang med at blive renoveret. Et stort projekt, der forventes færdigt i 2025.  
Budgettet lyder på 1,562 mia. kroner. Enemærke & Petersen er totalentreprenør på projektet.  
De har sagt ja til at indgå et samarbejde med BO-VEST, ABC og Byg med Unge-Alliancen om at  
få flere lærlinge – og gerne lokale lærlinge – ind på byggepladsen. Den 11. marts mødtes alle parter 
med underentreprenørerne i skurbyen i Galgebakken.  
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En del unge er uafklarede med fremtiden, trætte af skolen og ved ikke, hvad de har lyst til at arbejde 
med. Derfor har vi det sidste kvartal afprøvet et koncept, hvor unge kan snuse til forskellige fag og 
træne alt fra søvnvaner og mødestabilitet til samarbejde og håndværk. Vi kalder det Sjakket.

Med Sjakket på arbejde

Sjakket har hjulpet Bloklands aktivitetsudvalg med at lave et 
beboerlokale i den gamle børnehave. Og der var nok at tage fat 
på i den nedslidte og for længst lukkede daginstitution!

Undervejs har Sjakket stiftet bekendtskab med forskellige 
håndværk og har fået fif fra bl.a. en maler, en tømrer, 

en elektriker og en indretningsarkitekt.

Sjakket har været på besøg  
på en byggeplads, hvor de talte 

med en kvindelig maler.

Indtil videre har der været 7 unge med i Sjakket,  
hvoraf de fleste er piger.

Nogle af pigerne blev så glade 
for at male, at de ikke kunne 
holde sig til det ene lokale, 
men endte med at renovere 
det meste af børnehaven.
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Byggefagene har brug for arbejdskraft i disse år, og 
entreprenørerne er motiverede til at tage lærlinge. 
Men som oftest rekrutteres der i egne netværk.  
ABC har fået derfor til opgave at gøre det let at 
vælge lokale lærlinge for de mange entreprenører, 
der kommer til Albertslund for at renovere AB’s og 
VA’s boligområder i disse år. 

I år er der indtil videre kommet fire lokale unge i 
lære gennem samarbejdet med NNC, der renoverer 
Albertslund Syd, CASA, der renoverer Solhusene og 
Enemærke og Petersen, der renoverer Galgebakken.

Matchingen af lærlinge og entreprenører sker dels 
gennem Brug for en Snak, dels på opstartwork-
shops, hvor både hovedentreprnør og under- 
entreprenørerne bliver præsenteret for video- 
anøsgninger fra unge, der søger læreplads. 

Entreprenører tager lokale lærlinge

Mads kom til samtale hos en af CASAs underentre-
prenører og fik en læreplads som tømrer hos Odan Aps.

Samarbejdet mellem ABC og boligforeningernes byggesager begynder at give resultater. 
Her i starten af året er unge startet i lære hos både CASA, NCC og Enemærke og Petersen.

De unges video-præsentationer 
vises på opstartworkshops, hvor 
entreprenørerne er samlet. 

Igennem studievejledningen på herstedøster Skole 
er der også arrangeret praktikker for 8. og 9. klasses 
elever, der gerne vil ud og prøve noget andet. En er 
kommet i praktik hos Viebke & West, der er under-
entreprenør til CASA. 

https://youtube.com/shorts/a7T6MgBmSWI?feature=share
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Der er meget at lære, hvis man vil blive noget ved 
musikken - om den kreative proces, musikteori, 
teknik, rettigheder og meget andet. I slutningen af 
februar mødes 12 unge i Bloklands fælleshus for at 
dele erfaringer og fortælle os, hvad de har brug for 
for at komme videre med deres egen musik.

Fire af de unge blev udvalgt til en workshop, der var 
tilrettelagt i samarbejde mellem ABC og Karim Ben 
Haddou, der er indehaver at et lydstydio i Naverland.   
Karim har selv oplevet branchen som en jungle med 
forskellige faldgrupper og brænder for at klæde 
Albertslunds unge på til at klare sig godt på den 
musikalske scene.

På workshoppen blev der både skrevet tekster, 
udviklet melodier, lavet beats, sunget, indspillet og 
mixet. Og de fire, der ikke på forhånd kendte hinan-
den, fik over fire dage produceret fire mega fede 
numre, hvor der både bliver sunget og rappet - på 
dansk og på engelsk. 

Teamerne i sangene kredser om venskaber og 
‘’gadeliv’, herunder den indre kamp om at bryde fri 
fra gade, fristelser og den negative indflydelse, som 

Beats fra Lunden hitter
Fire unge, der drømmer om at blive noget ved musikken, deltog i marts  
i en workshop, hvor de producerede deres egne numre.

Amin, Nicky,  
Isabella og 
Amina 
arbejdede 
intensivt i 
lydstudioet hos 
Soundset 
Copenhagen.

gaden kan have på en. 

Workshoppen, der var en del af ABC’s indsats kaldet 
Læresteder, var støttet af DPA, der er en interesse-
organisation for sangskrivere, komponister, produ-
cere og tekstforfattere.
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Mobilt kunstværksted for børn og unge

Det hele startede med idéen om at lave en Billed-
skole-satellit i Blokland i det nedlagte BLOKart. 
Det fungerede imidlertid ikke, da vå børn og unge 
kommer forbi der. Så Andreas Mørch fra ABC og 
Anders Reventlov fra Billedskolen måtte videreud-
vikle idéen.

’Cook & Spray’ er født ud fra en tilgang om at møde 
de unge, der hvor de er, nemlig i boligområderne 
og især omkring fritidsklubberne. Andreas byggede 
i sommeren 2021 et udekøkken på terrassen bag 
Ungehuset i Hedemarken sammen med fem unge, 
der bor i Hedemarken. Her har han hen over efter-
året og vinteren 2021, lavet mad over bål sammen 
med unge fra hele byen to gange om ugen. Kon-
ceptet er blevet kaldt for ’Snak & Æd”, inspireret af 
DR-serien ’Nak & Æd’.

Idéen med ’Snak & Æd’ er at skabe en platform, 
der når ud til de unge, der har deres daglige gang 
i boligområdet. ’Snak & Æd’ fungerer på den måde 
både som et lærested, hvor børn og unge bliver un-
dervist i at lave mad fra hele verden på alle mulige 
måder, og som en mulig rekrutteringsplatform til 
andre tilbud. 

”Vi afholder ’Cook & Spray’ én gang om måneden 
på terrassen for at komme i kontakt med de unge i 

Billedskolen vil gerne i kontakt med flere børn og unge og er derfor indgået i et 
samarbejde med ABC’s læresteder. 

Albertslund, vi ønsker at vise dem, hvad kunst kan 
og vigtigheden af at kunne skabe. Hvad enten det 
er et måltid eller at male, tegne eller bygge, så er 
det, vi skaber med til at vise, hvad vi kan, og hvad 
vi er gode til. Vi ønsker at præsentere de unge for 
forskellige interesser. Interesser, som de måske 
ikke lige bliver præsenteret for via deres telefon 
eller sociale medier. Vi tror på effekten af at tage 
ud og sige: HEY, her er vi! Kom og leg med os!”, 
forklarer Anders og Andreas.

’Cook & Spray’ løber frem til sommer én torsdag 
om måneden på ’Terrassen’ i Hedemarken. De 
resterende tre torsdage i måneden laves der pop-
up kunstværksted rundt omkring i byens fritids-
klubber. 

Terrassen i Hedemarken danner en 
hyggelig ramme om Cook & Spray en 
torsdag om måneden. De andre torsd-
age turnerer Billedskole-satellitten 
rundt i byen for at møde børn og unge. 
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Hyg & Byg - nu i samarbejde med folkeskole

Hyg & Byg er et koncept, som vi kommer til at 
arbejde meget mere med i forbindelse med Job-
planeten. Sidste år blev det afprøvet som et drop 
in-fritidstilbud. I dette forår er der lavet et pilot-
projekt i samarbejde med Hersetedøster, hvor 
udskolingseveler kan få praktisk erfaring med 
håndværksfagene. 

Som en del af ABC’s indsats omkring at få åbnet 
flere unges øjne op for de erhvervsfaglige ud-
dannelser, tilbyder vi unge fra de lokale skolers 
9. klasser at komme i praktik som håndværker én 
dag om ugen i 10 uger. Her får de mulighed for at 
prøve kræfter med et håndværksfag, som de har 
givet udtryk for kunne være interessant for dem på 
længere sigt. 

Mikkel og Tayab går sammen med Andreas hver 
onsdag og bygger forskellige projekter, der skal 
forskønne eller tilføre nye funktioner til bolig-
områderne. Her lærer de at arbejde med træ, 
bruge værktøj og maskiner samt at præge desig-
net med deres egne inputs og idéer. Indtil videre 
har vi bygget mobile plantekummer til Terrassen 
i Hedemarken, hvor der skal plantes tomater og 
krydderurter, som beboerne frit kan benytte. Vi 
har hjulpet ’Sjakket’ med at bygge inventar til de 

Hyg & Byg er i foråret som et pilotprojekt afprøvet som et tilbud i skoletiden for elever 
fra Herstedøster Skole, der trænger til at komme ud og prøve kræfter med mere  
praktiske fag.

nye fødselsdagslokaler i Blokland, og inden længe 
skal vi udskifte det gamle hegn ved Terrassen i 
Hedemarken, bygge et kombineret plantekumme- 
og siddemøbel til beboerhuset i Bækgården samt 
bygge inventar til den nye lystfiskerforening 
Flyvefisken 2620’s nye foreningslokaler i Kanalens 
Kvarter. 

For en anden elev, Nicky, har en praktik en dag om 
ugen hos Einer Hessel ført til et fritidsjob. Og hvis 
han udviser god vilje og gåpåmod, venter der ham 
måske en læreplads som mekaniker efter sommer-
ferien. 

Vi oplever et stort engagement hos de unge, når 
de kommer ud og prøver kræfter med livet som 
håndværker, så mon ikke flere får blod på tanden 
til at tage en erhvervsuddannelse. 

Der er bygget flotte blomster-
kummer på ‘Terrassen’, og nu er 
eleverne gået i gang med hegn, 
som de syntes trængte til at blive 
skiftet ud.
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Biblioteket rykker kulturen ud i Kanalens Kvarter 

I Kanalens Kvarter er aktivitetsudvalget opsatte på 
at få skabt mere liv i boligområdet. Både ude og 
inde. Der er flere fine nyrenoverede beboerlokaler, 
som er en ressource i området og gerne skal fyldes 
med flere aktiviteter.

I 2021 påbegyndte aktivitetsudvalget et nyt sa-
marbejde med Albertslund bibliotek, og i 2022 er 
er det aftalt at holde fire fælles arrangementer i 
Kanalens Kvarter sammen med biblioteket. To mål-
rettet voksne og to målrettet børnefamilier. I feb-
ruar blev det første afholdt. Souha al-Mersal holdt 
foredrag om kulturmøder, og der var fuldt hus og 
efterfølgende livlig debat blandt deltagerne, som 
var i alle aldre. 

“For os handler det både om, at der sker noget 
godt her i Kanalens Kvarter, at der er positiv aktiv-
itet i vores boligområde. Der kommer nye men-
nesker til Kanalens Kvarter, og samtidig håber vi 
også, at vi kan hjælpe med at gøre flere opmærk-
somme på Bibliotekets mange gode tilbud. Jeg 
synes, at det er win-win, når vi kan samarbejde på 
den måde”, fortæller Elmer Jensen, der er medlem 
i Kanalens aktivitetsudvalg for VA’s afd. 55.
Næste arrangement med biblioteket bliver i juni 
med gadeteater for børn og efterfølgende fæl-
lesspisning og musik udendørs et sted i Kanalen.  
Gitte, et andet medlem af aktivitetsudvalget er i 

Win-win. Biblioteket og aktivitetsudvalget i Kanalens Kvarter har aftalt  
en række fælles arrangementer, der skal bringe kulturen længere ud i byen.

gang med at planlægge. Hun har selv et barn og er 
interesseret i at få flere aktiviteter for børnefami-
lier i lokalområdet. 

“Vi får koblet ressourcerne. Vi kan lave flere og 
bedre arrangementer på den måde. Vi deler ud-
gifterne. Biblioteket bidrager med kontakter, 
sparring og med noget af planlægningen. Bolig-
afdelingerne bidrager med lokaler, udendørs om-
råder, kendskab og netværk i området”, fortæller 
Louise Østergaard fra ABC. “Vores rolle i ABC 
er bl.a. at bygge broer og få udviklet og styrket 
forskellige samarbejder, der tilfører værdi til bolig-
området og beboerne, og det her er et eksempel 
på, hvordan man kan gøre det”.

Der var fuldt hus, da Biblioteket og aktivitetsudvalget  
inviterede til dialog om kulturmøder.

Oplægsholder Souha Al-Mersal er journalist, opvokset i 
Albertslund og aktuel med podcasten ‘Skamløs’.
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Ny lystfiskerforening ser dagens lys

I 2021 arbejdede ABC med at udbrede naturoplev-
elser for at forebygge ensomhed og inaktivitet, 
oven på et år med nedlukninger og social af-
skærmning pga. Covid-19. 

Det gjorde vi i samarbejde med aktive beboere 
og lokale foreninger i Albertslund, der har det til 
fælles, at de har naturen som deres hovedfokus. 
Vi arbejdede med midler tildelt af BL – Danmarks 
Almene Boliger, og lavede en lang række forskel-
lige arrangementer, ture og indsatser med forskel-
lige temaer.

Et tema var fisketure for lokale Albertslundere, 
hvor vi kom ud af byen og ud i naturen. Vi var både 
til vands på fiskekutteren M/S Skipper for at fange 
torsk i Øresund, og til lands, hvor vi var ved Poppel-
søen Put & Take og fiskede regnbueørreder. 

Igennem disse ture opstod der gode relationer 
mellem mennesker med interesse for lystfiskeri. 
Disse entusiaster viste sig at være uundværlige 
i afviklingen af fisketurene, da de uden at tøve, 
smed hvad de havde i hænderne for at hjælpe de 
andre deltagere, der ikke havde erfaring med at 
fiske. Uden deres hjælp i såvel planlægning som 
afvikling, var fisketurene ikke blevet så stor en 
succes, som de blev. Ud fra dette samarbejde med 
lokale ildsjæle omkring lystfiskeri, opstod idéen til 
at oprette den lokale lystfiskerforening, der nu er 
sat i søen. 

Lystfiskerforeningen er båret og drevet af beboere 
i Albertslund, der brænder for lystfiskeri i alle dets 
former og for at skabe gode oplevelser for andre 

Noget godt er der kommet ud af corona-tiden! Nemlig fødslen af en ny forening,  
der vil skabe mere fællesskab i naturen i fortsættelse af BL-projektet ‘Vær Med’.

og løfte socialt. 

Ved den stiftende generalforsamling blev forenin-
gens vedtægter beskrevet og godkendt og 
foreningen blev døbt ’Flyvefisken 2620’. Formålet 
med ’Flyvefisken 2620’ er at skabe rammerne for 
et interessefællesskab omhandlende lystfiskeri, 
for beboere i Albertslunds almene boligområder. 
Foreningslivet har til formål at skabe socialt og 
hyggeligt samvær blandt lystfisker-interesserede. 
Ydermere er foreningens formål at arrangere 
fisketure for beboere, der bor i Albertslund Kom-
mune. Disse fisketure skal have til formål at give 
beboerne mulighed for at prøve kræfter med lyst-
fiskeri samt at skabe rammerne for netværksska-
bende aktiviteter, der kan løfte socialt samt give 
nogle skønne og sunde naturoplevelser.
  
Flyvefisken 2620 glæder sig til at kunne byde vel-
kommen i foreningens nye lokaler snarest, samt at 
kunne invitere til foreningens første arrangerede 
fisketur – på jagt efter forårsbebuderen Horn-
fisken!
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