
Statusbrev fra ABC

Albertslund Boligsociale Center er et samarbejde mellem Albertslund 
Kommune, AB, AKB Albertslund, VA, BO-VEST, KAB og de 6 almene bolig-
afdelinger i Albertslund Nord, Blokland, Hedemarken og Kanalens Kvarter. 
ABC er støttet af Landsbyggefonden fra 2013-16 og arbejder på baggrund 
af en boligsocial helhedsplan. Læs mere på www.abcenter.dk
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Denne gang kan du læse om:

Nyt fra områdesekretariatet
- Bløde kanter giver livskvalitet
- Fundraising til gavn for boligområderne

Nyt fra børn og unge
- Fra immigrant til Danmarksmester
- Lokale kræfter skal spille sammen

Nyt fra Albertslund Nord
- Sankt Hans er blevet ny tradition i Nord 
- Mødrene indtager byen

Nyt fra Blokland
- Alle skal være med i beslutningerne
- facebook skaber kontakt til nye beboer-
grupper

Nyt fra Hedemarken
- Byhaven 2620 - til afslapning, inspiration  
og nye venskaber

Nyt fra Kanalens Kvarter
- Hvorfor bruge sin søndag på arbejdsdag  
i gården?
- Seniorfrokost - hvad er det?

http://www.abcenter.dk
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Nyt  fra  områdesekretar iatet

Bløde kanter giver livskvalitet
Kan arkitektur og indretning af uderum skabe 
tryghed, fællesskab og livskvalitet? Ja, siger byud-
vikler og urbanist Niels Bjørn, der i april holdt oplæg 
for arbejdssekretariatet.
 
Afdelingsbestyrelser, boligselskaber og kommune var 
inviteret til vidensdeling om emnet, eftersom alle bolig-
områder, der deltager i ABC, på den ene eller den an-
den måde arbejder med indretning og brug af de fælles 
uderum. Samtidig er det en god årstid til at tænke over, 
hvordan man kan gøre udeområderne attraktive og ind-
drage de forskellige beboergrupper aktivt i forskønnelse 
af fællesarealerne. 

Niels Bjørn fremhævede, at man skal arbejde med mindre 
fællesskaber, som folk kan forholde sig til (f.eks. en 
opgang). Forskellighed i arkitektonisk udtryk og valg af 
materialer giver større velvære. Den nederste etage er den 
vigtigste – derfor skal man overveje, hvilken variation og 
hvilke funktioner der kan etableres der. Man skal gøre de 
nære udearealer tæt ved opgangene nemme at indtage for 
dem, der bor der, ved at etablere halvprivate zoner. Og 
man skal bruge lys til forskønnelse – ikke som “stadion-
lys”.

Områdesekretariatet holder sig løbende orienteret om 
muligheder for fundraising til nye initiativer, som er 
relevante for parterne i ABC-samarbejdet.

Der er et stigende fokus på at fremtidssikre det frivil-
lige arbejde i almene boligafdelinger. Både på for-
mandsmøderne og i arbejdssekretariatet er der efterlyst 
redskaber, som bestyrelserne kan bruge til at rekruttere og 
fastholde andre frivillige i boligafdelingerne. 

Derfor har områdesekretariatet ansøgt forskellige puljer 
om midler til uddannelsesaktiviteter, der vedrører be-
boerdemokratiet, de fælles udearealer samt områdernes 
frivillige aktiviteter.  

I samarbejde med afdelingerne er der igen ansøgt om 
Tips- og Lotto-midler til beboerferier i henholdsvis 
Albertslund Nord og Albertslund Syd. Beboerferierne har 
været en tradition i mange år og er de sidste par år blevet 
gennemført alene ved hjælp af frivillige kræfter, som yder 
en stor indsats før og under ferieopholdet.

Fundraising til gavn for boligområderne

Evalueringen af mødet viste, at alle oplevede emnet som 
meget relevant. Udbyttet var primært ny viden og inspira-
tion, og for nogle også nye kontakter og netværk. 

Et studieturs-udvalg arbejder nu på at arrangere en 
ekskursion, der følger op på emnet med besøg i andre 
boligområder, hvor man har haft held med at skabe bløde 
kanter, halvprivate og halvoffentlige rum.

Kontakt  ABC på abc@bo-vest .dk,  t l f .  60354630

Nye mål og budgetter til LBF

Grænsen mellem det private og det offentlige rum 
må ikke være for brat. For så bliver fællesarealerne til 

ingenmandsland. Det var en af pointerne, da byud-
vikler Niels Bjørn inspirerede arbejdssekretariatet.

Det er desuden lykkedes at få støtte til en række sund-
heds-projekter i samarbejde med Albertslund Kommune 
med forskelligt fokus, bl.a. kost og vejledning, socialt 
netværk samt motion i form af svømning for beboere med 
særlige behov.

Landsbyggefonden har udviklet et nyt budgetsys-
tem og nye målopfyldelsesskemaer, som gør det 
lettere at følge den boligsociale indsats på lands-
plan. En opgave i områdesekretariatet har derfor 
været at konvertere ABC-budgettet og lave nye 
målopfyldelsesskemaer for 2013 og 2014. 
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Nyt  fra  børn og unge

Kontakt  Lam på lct@bo-vest .dk,  t l f .  60354637

Kun ét år til at gøre en varig forskel for børn og unge 
i hvert boligområde. Børne- og ungemedarbejder 
Lam Truong går til opgaven med ABCD-metoden på 
rygraden.

For at tilgodese alle boligområderne har styregruppen for 
børne- og ungeindsatsen valgt, at medarbejderen fysisk 
skal placeres et år ad gangen i hvert boligområde. Det be-
tyder, at Lam kun har ét år til at lære boligområdets børn, 
unge og andre aktører at kende og få skabt de nødvendige 
kontakter, der gør, at aktiviteterne og det gode samarbejde 
kan fortsætte, efter at han rykker videre.

Forudsætningen for, at det kan lykkes, er, at han afdæk-
ker, hvilke lokale aktører, faciliteter og andre ressourcer 
der er til stede i området. Og at han arbejder for at skabe 
gode relationer til og mellem disse.

Et eksempel kan være et tilbud om foreningsbesøg, som 
Nords børn og unge fik i juni måned. Arrangementet 
blev afholdt i samarbejde med Klub Nord, boligafdelin-
gen stillede lokaler til rådighed, de omkringliggende 
foreninger præsenterede mulighederne hos dem, foræl-
drene støttede op om initiativet ved at deltage, og kom-
munen informerede om fritidspasordningen.

Lokale kræfter skal spille sammen

Hayethin flyttede til Danmark for fem år siden med 
sin familie – uden at forstå et ord dansk. Han var stille 
i skolen og holdt sig mest for sig selv. 

Lige ind til børne- og ungemedarbejder Lam for ca. tre 
et halvt år siden opfordrede ham til at komme med ned 
og træne kampsport i træningslokalet i Kanalens Kvarter 
198. Han havde ingen venner på det tidspunkt, men han 
viste stor interesse for kampsport, så efter et stykke tid 
med hård træning i lokalet var han klar til at blive intro-
duceret til Albertslund Taekwondo Klub. Siden da har han 
trænet intensivt sammen med dygtige frivillige trænere 
fra klubben. I dag er han blevet Danmarksmester! 

Sammen med andre idrætsfolk fra Albertslund, der har 
vundet mesterskaber, blev Hayethin d. 26. juni hædret af 
borgmesteren på Albertslund Stadion. 

Hayethin kommer stadig og træner i Kanalens Kvarter 

Fra immigrant til Danmarksmester 

Hayethin startede sin kampsports-karriere  
i motionslokalet i Kanalens Kvarter.

om tirsdagen til stor inspiration for de andre børn og unge 
i træningslokalet. I dag har Hayethin et stort netværk med 
masser af gode venner, selvom han kun har boet i Dan-
mark i fem år. 

ABCD-metoden

ABCD står for Asset Based Community Develop-
ment (ressourcebaseret bydelsudvikling). Det 
handler bl.a. om at få disse ting til at spille sammen: 
• Fysiske faciliteter
• Lokale institutioner
• Lokale foreninger
• Lokale beboere
• Kommunen

Skal vi blande os, når det er andres børn?
 

Klub Svanen og ABC inviterede i maj til møde om 
forældreansvar. Kommunens film ‘Mødre, fædre 
og sønner i Albertslund’ blev vist, og SSP-koordi-
nator Mikkel Nielsen styrede debatten, som bl.a. 
kom ind på, hvor meget vi kan og skal blande os i 
andres børns adfærd. Debatten kan fortsættes på 
ABC’s side på facebook. 

https://www.facebook.com/AlbertslundBoligsocialeCenter?ref_type=bookmark
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Nyt  fra  Alberts lund Nord

Kontakt  Jeppe på j j j@bo-vest .dk,  t l f .  60354634

Der sker noget nyt, hver gang man kigger ud af vinduet 
i Albertslund Nord. Der er nemlig en gennemgribende 
fornyelse af Grønningen i gang. Byggearbejdet forhin-
drede dog ikke beboerne i at tage forskud på glæderne og 
indtage området til Sankt Hans.  

Bålet bestod af de fældede træer fra Grønningen, og 
brandsikkerheden blev sikret af Beredskabet, hvor Jean-
nette fra Nords styregruppe også er frivillig. Båltalen blev 
holdt af Leif Pedersen, som ud over at sidde i kommunal-
bestyrelsen, også er beboer i Nord.
  
Det er andet år i træk, at Nord fejrer Sankt Hans for alle 
områdets beboere. Trofaste aktive beboere stod for grillen 
og for snobrødsdejen. Og i år var der også kommet nye 
kræfter til. Områdets børneklub bestyret af to frivillige 
beboere, Kirsten og Dasha, lavede snobrød og skumfi-
duser med børnene. Børneklubben laver hyggelige ting 
med de 5-11 årige hver mandag fra kl 15-17 i beboerhuset 
i Bækgården, og aktiviteten fortsætter hele sommeren for 
de børn, som ikke er så heldige at skulle på sommerferie. 

Sankt Hans er blevet ny tradition i Nord

Mødrene indtager byen
De nyuddannede Bydelsmødre er nu for alvor gået 
i gang med at brede deres netværk ud, ikke bare i 
Nord, men i hele Albertslund. 

Bydelsmødrene deltog på den internationale medborger-
dag på Birkelundgård for at introducere sig selv og møde 
samarbejdspartnere og målgruppe. 

Bydelsmødrene er i gang med at styrke deres eget net-
værk, så de bedst muligt kan få kontakt til de kvinder i 
byen, som har brug for en ekstra hånd, eller et lyttende 
øre og et godt råd. De har allerede hjulpet i hvert fald 20 
kvinder. Typisk henvender kvinderne sig med spørgsmål, 
der drejer sig om skilsmissesager, ret til samkvem, 

ændringer i pension eller andre offentlige ydelser samt 
behov for hjælpemidler. 
 
Bydelsmødrene er selv mødre, men nu påtager de sig 
rollen som mor på en helt ny måde. De kan nemlig hjælpe 
andre kvinder og familier i forhold til de bløde værdier i 
et krydsfelt mellem kultur, religion og følelser. Samtidig 
har de også kendskab til de kommunale indgange, når 
det drejer sig om sundhed, børn og økonomi. De glæder 
sig til at møde fremtidige samarbejdspartnere og andre 
kvinder og mødre i Albertslund. 

 

Frivillige beboere gjorde Sankt Hans til en fest i Nord. 
Her er Maslennikova Dasha og Nords børneklub klar til 

at sende heksen til Bloksbjerg.

Der skal være plads til de fælles traditioner i bolig-
området, også selv om udearealerne for tiden er en 
byggeplads. Og dét blev der, da Nord fejrede Sankt 
Hans aften med hjælp fra både nye og trofaste frivil-
lige.
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Et formøde til et beboermøde gav de kurdisk-talende 
beboere mulighed for at tage stilling til den store reno-
vering, der er på trapperne i Blokland.

Da der skulle afholdes ekstraordinært beboermøde om 
den kommende renovering af Blokland, blev det disku-
teret, om man skulle have tolk med på mødet af hensyn til 
den gruppe af beboere, der har særligt svært ved at forstå 
dansk. Det har tidligere været afprøvet, men erfaringen 
var, at mødet blev meget langtrukkent. 

Det blev derfor i stedet besluttet, at aktivitetskoordinato-
ren skulle arrangere et formøde med tolk forudfor be-
boermødet. En gruppe kvinder med kurdisk baggrund tog 
imod tilbuddet.

Aktivitetskoordinatoren modtog inden mødet de plan-
lagte oplæg fra henholdsvis projektlederne fra BO-VEST 
og arkitekten fra Rambøll og fremlagde en meget kort 
udgave for kvinderne. Det var muligt, fordi aktivitets-
koordinatoren deltager på byggemøderne og derfor er 
godt inde i stoffet. Samtidig har hun mange års erfaring 
med at kommunikere med denne gruppe kvinder. 

Nyt fra  Blokland

Kontakt  Anette på agr@bo-vest .dk,  t l f .  60354672

Alle skal være med i beslutningerne

Bloklands nye side på facebook skal bruges til at 
komme i dialog – også med de beboere, der ellers ikke 
har så meget tid til at engagere sig i boligområdet.
 
Facebook er i dag et vigtigt socialt medie for rigtig 
mange danskere. Det er et medie, der både lægger op til 
at videregive information, men også i høj grad til dialog. 
Styregruppen i Blokland har derfor besluttet at bruge 
facebook som et middel til at komme i kontakt med en 
række beboere, som man normalt ikke møder så ofte 
til de forskellige aktiviteter. Nemlig de erhvervsaktive 
”unge” i aldersgruppen 25 til 45 år. 

Facebook-siden ”Os i Blokland” blev lanceret i starten 
af april og er startet lige så langsomt op. Indtil nu er det 
mest aktivitetskoordinatoren, der skriver opslag til siden, 
men det er håbet, at flere vil bruge siden aktivt med 
tiden. I første omgang handler det om at gøre beboerne 
opmærksomme på siden, og derefter at invitere til at flere 
beboere interagerer på den.   

Facebook skaber kontakt til nye beboergrupper 

Både projektlederen fra BO-VEST og to medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen var til stede til formødet, så kvin-
derne havde mulighed for at stille spørgsmål. 

Resultatet af mødet blev, at kvinderne mødte talstærkt 
frem på beboermødet for at benytte deres ret til at 
stemme. 

Facebook gør det muligt for sidens administrator at følge 
tilslutningen til siden, og det ser ud til at ”Os i Blokland” 
får fat i netop nogle af de beboere, som styregruppen og 
aktivitetskoordinatoren normalt ikke møder. 

Fremmødet af kurdiske beboere var større  
end normalt, da der var beboermøde om renoveringen. 

 
‘Os i Blokland’  
på facebook

https://www.facebook.com/pages/Os-i-Blokland/1379633085629435?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Os-i-Blokland/1379633085629435?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Os-i-Blokland/1379633085629435?fref=ts


27. statusbrev - 2. kvartal 2014

Nyt  fra  Hedemarken

Kontakt  Lone på lka@bo-vest .dk,  t l f .  60354671

Byhaven 2620  
            – til afslapning, inspiration og nye venskaber

En tydelig interesse for at plante og vande blandt 
børnene. Et kedeligt, betonagtigt og ubenyttet område 
foran biblioteket. Og et stort behov for at sidde ude. 
På det grundlag er den første byhave i Albertslund 
blevet til. 

Haven er etableret i samarbejde mellem AKB og Bib-
liotek og Medborgercenter Hedemarken, som sidder 
sammen i styregruppen for den boligsociale indsats i 
boligområdet. 

Idéerne og tankerne udviklede sig på møder i løbet af   
efteråret og vinteren, og i maj måned begyndte det egent-
lige arbejde med at bygge Byhaven 2620. 

Haven skal danne rammen for hygge og afslapning med 
en bog eller en avis, men den skal også være en model-
have, der kan inspirere beboerne til at gå i gang med 
deres egne fælles opgangshaver. Derfor er der hoved-
sageligt brugt genbrugsmaterialer i haven: Alle møbler er 
lavet af paller, blomsterkummerne er lavet af brugte dæk, 
planter er plantet i store konservesdåser, og kartoflerne er 
sat i billige plastikspande. Højbede er lavet af genbrugs-
pallerammer. 

Beboerne har været med helt fra starten, bl.a. ved at plan-
te et stort husløgsbed, forskellige grøntsagsbede og give 
nyt liv til fire store gamle betonringe ved åbningsfesten 
den 3. maj. Ringede blev først malet i strålende farver, og 
derefter blev der i to af ringene plantet krydderurter, en af 
ringende blev til et bed med forskellige bær og endelig fik 
den sidste betonring et dejligt kirsebærtræ med jordbær 
som bunddække.

At beboerne selv har lavet deres egen have har betydet, 
at der ikke er nogen former for tyveri eller hærværk. ”Jeg 
er ikke overrasket, men utrolig glad for at vi kan have 
havemøbler, planter, vandkander osv. stående til fælles 
glæde, det siger meget om de beboere, der bor her i Hede-
marken”, siger Marie Ravnmark fra Bibliotek og Med-
borgercenter Hedemarken.

Haven er altid åben for brug, og hver onsdag aften i maj 
og juni har der været workshop i haven. Sammen med 

“En byhave er et sted med ro, 
dufte og natur. Et sted med mange 
gode oplevelser, fordi man selv 
har været med til at skabe den”, 
sagde Helle Sørensen fra afdelings-
bestyrelsen, da haven blev indviet.

Signe Voltelen fra OPEN garden CPH har interesserede 
kunnet lave alt lige fra bønnestativer, frøkager og fugle-
huse til lækre retter af byhavehøsten, tørrede krydderurter 
og urtesalt. Ofte er workshopsene blevet sluttet af med at 
lave snobrød eller pandekager i haven.

Beboerne, der benytter haven, er meget spredt i både 
alder og etnicitet, så haven er blevet et sted, hvor man kan 
lære hinanden bedre at kende. 

Amin Jensen underholdte ved åbningen af haven.
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Nyt  fra  Kanalens Kvarter

Kontakt  Louise på lan@bo-vest .dk,  t l f .  60354635

Varm mad som vor mor lavede det, hjerterum, en 
hjælpende hånd og en aldersgrænse, som siger +50. 
Det er kort sagt konceptet for seniorfrokost.

For godt et år siden startede Christel og Lise fra Kanalens 
Kvarter med at lave frokost til en ”voksen” målgruppe 
to gange om måneden. På menuen har der været alt fra 
brunkål til gammeldags oksesteg og helstegt kylling med 
agurkesalat. 

Det er ingen hemmelighed, at det har taget tid at få fyldt 
op ved bordene. Mange gange har kokkene lavet mad til 
fem mennesker, og det har været en smule frustrerende, 
for det det er altså sjovere at lave mad til 10 – 15 personer 
end til fem, når man nu står i køkkenet alligevel. 

Alle har forsøgt at sprede budskabet. Forskellige medier 
har været brugt, og Christel og Lise har været vedhold-
ende og været bevidste om, at det tager tid at skabe nye 

Når man bor til leje et sted, er der sikkert mange, 
der kan nikke genkendende til, at ens engagement i 
vedligeholdelse af bygning, opgang og en tilhørende 
have eller gård ofte kan være lidt svært at finde frem.

I Kanalens Kvarter er der efterhånden mange gode ek-
sempler på, at det faktisk giver god mening at deltage i 
aktiviteter i den gård, hvor man bor. I 6 ud af de 7 gårde 
er der gårdudvalg, som enten alene eller med støtte ar-
rangerer arbejdsdage, loppemarked, Sankt Hans m.v. En 
ting, man med sikkerhed kan sige om arbejdsdagene, er, 
at det er hyggeligt! Særligt når solen skinner, der er ny-
bagte boller og kaffe eller pizza, og når der kommer flere 
ned og hjælper, end man havde turde håbe på. 

Når man mødes om og samarbejder om noget, så sker 
der noget godt. Man bliver glad, når ”hende fra nr. 115” 
kommer ned med sodavand til de arbejdende, og man 
bliver glad, når man sammen kan nyde resultatet. Mange 
fordomme bliver nedbrudt, og faktisk er der mange, som 
gerne vil hjælpe, hvis man spørger dem. I nogle gårde er 
der 15 med, i andre 5, men det går stadigvæk i den rigtige 
retning, og gårdene bliver langsomt hyggeligere.

Styregruppen for det boligsociale arbejde i Kanalen ar-
rangerede i foråret en gårdvandring for alle gårdudvalg 

Seniorfrokost – hvad er det?

Hvorfor bruge sin søndag på arbejdsdag i gården?

traditioner. Langsomt fik flere beboere øjnene op for det 
fine tilbud. De sidste måneder har der været mellem 10 
og 15 spisende gæster, og der er altid stor ros til maden 
og kokkene, og snakken går lystigt. Mange bor alene og 
udtrykker, at de nyder at komme ned i caféen og få god 
varm mad, som ofte består af retter, man ikke lige får 
lavet derhjemme, når man kun skal lave mad til sig selv.

Formålet med aktiviteten er at tilbyde god hjemmelavet 
mad og samtidig styrke det lokale netværk i Kanalens 
Kvarter. I fremtiden vil koordinatoren samarbejde mere 
med Albertslund Kommune for at få spredt tilbuddet til 
endnu flere borgere i Kanalens Kvarter. Desuden bliver 
der tænkt over, hvordan aktiviteten fremover kan bruges 
som et sted, hvor man f.eks. kan skabe tættere kontakt 
mellem borgere og kommunen og andre relevante parter. 

Gårdudvalgene skaber på én 
gang pænere uderum og nye 
netværk beboerne imellem.

gennem alle gårdene i Kanalen. Hver gård præsenterede 
deres gård, og der blev stillet masser af spørgsmål. Det 
var en hyggelig aften i solskin og med masser af idéud-
veksling og inspiration, og aftenen sluttede i Café 72 med 
pizza.

https://www.facebook.com/AlbertslundBoligsocialeCenter?ref_type=bookmark

