
Statusbrev fra ABC

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

Nyt fra områdesekretariatet
- ABC i praktik 
- Kontanthjælpsreform
- Aktive beboere delte ud

Nyt fra børn og unge
- Lokal opbakning til lommepengeprojekt
- Tillid og håndsrækning hjælper unge i gang

Nyt fra Albertslund Nord
- Markedsdagen vokser i takt med fællesskabet
- Farvel til Rikke, goddag til Jeppe

Nyt fra Blokland
- BLOKart gi’r tilbage til boligområdet
- Vi bygger blokken

Nyt fra Hedemarken
- Elever fejrede høsten i Byhaven2620 
- Den ene spillede banjo, den anden mandolin...

Nyt fra Kanalens Kvarter
- Sådan samarbejder skole og civilsamfund i  
  Albertslund
- Når modstand bliver til stolegymnastik

http://www.abcenter.dk
https://www.facebook.com/AlbertslundBoligsocialeCenter/
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Nyt  fra  områdesekretar iatet

Kontakt  sekretar iatet  på abc@bo-vest .dk,  t l f .  60354630/31

Formålet med de to dage var at sprede nogle af de 
mange idéer og erfaringer med fællesskaber om-
kring genbrug, deleøkonomi og byhaver. 

Deltagerne cyklede rundt mellem boligområderne 
– eller blev kørt i rickshaw af Cykling uden Alder. 
På turene kunne man møde de frivillige i genbrugs-
butikker, byttebørs, cykelværksted, gårdmiljøer, 
nyttehaver og hønsehold. Og forplejningen fandt 
sted i henholdsvis Café 72 og Café Rødhætten, der 
også begge er drevet af frivillige. 

Med på turen var såvel ansatte i kommune og 
boligselskaber som beboere fra de boligområder, 
der bød indenfor, og fra andre dele af Albertslund. 
Evalueringen af turene er overvejende positiv. De 
fleste oplevede, at turenes inputs kan bruges andre 
steder i byen, og mange mødte nye folk, som de 
kunne finde på at kontakte igen.

Sensommeren bød på hele to studieture. Denne 
gang gik de ikke ud af Albertslund. I stedet 
inviterede boligområderne andre indenfor 
til vidensdeling om grønne fællesskaber og 
bæredygtighed. 

Aktive beboere               
                 delte ud

Der blev udvekslet masser erfaringer, 
og studieturene gav adgang til bolig-
områdernes grønne oaser - som her i 
nyttehaverne bag Fosgården

ABC i praktik
Fra 2017-20 kommer ABC’s indsats til at rykke tæt-
tere på Albertslund Kommune, da den nye helheds-
plan har fokus på bl.a. beskæftigelse, uddannelse og 
tidlig indsats/forebyggelse. Derfor har projektmedar-
bejderne været i praktik for en dag i forskellige dele 
af kommunen.  

At få lov at komme med en skoleleder, en børnehave-
pædagog eller en erhvervs- og udviklingskonsulent på 
arbejde giver noget helt andet end et almindeligt informa-
tionsmøde. Projektmedarbejderne har fået både relationer 
til relevante kommunale kollegaer og indblik i, hvordan 
deres arbejdsdag og -opgaver ser ud.  
 

Hensigten med praktikkerne var at blive skarpere på, 
hvordan den boligsociale indsats bedst muligt spiller 
sammen med det arbejde, der udføres i den almindelige 
kommunale drift.

Kontanthjælpsreform
De lavere ydelser til kontanthjælpsmodtagere i bolig-
støtte og særlig støtte, som trådte i kraft d. 1. oktober 
får konsekvenser for nogle af de fattigste borgere i 
Albertslund. Derfor blev der i september afholdt et 
infomøde for målgruppen.

På mødet, der fandt sted i Bloklands fælleshus, svarede 
kommunens borger- og ydelsescenter og BO-VEST’s 
økonomiske rådgivere på spørgsmål fra de frustrerede 
fremmødte. 

Både BO-VEST og KAB tilbyder rådgivning til deres 
beboere for at forebygge udsættelser af lejlighederne som 
følge af manglende indbetaling af husleje. BO-VEST’s 
rådgivere er udstationeret på ABC’s kontorer fast to dage 
om ugen.
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Nyt  fra  børn og unge

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

Lokal opbakning til lommepengeprojekt

Projektet, der går ud på, at drengene skal udføre noget 
fysisk servicearbejde såsom rengøring og oprydning, 
har været i gang i knap en måned og løber til udgangen 
af 2016. Hver arbejdsindsats tæller, da de penge der 
tjenes, går til en oplevelsesudflugt i foråret. Drengene har 
allerede været i gang ved Markedsdagen i Albertslund 
Nord, hvor de solgte is-kaffe og sunde smoothies fra en 
bod.

Ejendomskontoret i VA Kanalen har støttet op om idéen 
og inviteret drengene til forskellige arbejdsopgaver, og 
førstemand Tommy Sørensen ser frem til at byde dren-
gene velkommen i afdelingen. Da han hørte om projektet, 
var han ikke i tvivl om, at det betaler sig på den lange 

bane at vise drengene 
noget tillid ved at give 
dem opgaver i boligom-
rådet.  ”Vi synes, der skal 
være plads til alle i vores 
boligområde. Vi lærer 
drengene, hvordan vi 
passer på området, og de 
viser de øvrige beboere, 
at der findes altså drenge 
herude i Albertslund, der 
gerne vil gøre en god 
indsats. Det er de unge, vi 
skal sætte vores lid til og 
give en chance. Det er jo 
dem, der skal tage sig af 
os fremover, når vi bliver 

Hvad sætter man fire teenagere til at bestille i lommepenge-projektet? Det behøver børne- og ungemedar-
bejder Lam Truong knap nok at tage stilling til. Netværket af samarbejdspartnere støtter nemlig op ved at 
finde arbejdsopgaver til de unge.  

Tillid og håndsrækning hjælper unge i gang
Mange af de unge, som ABC har kontakt til, har svært 
ved at finde jobs og praktikpladser. Brænder de for at 
komme i gang med noget, forsøger børne- og unge-
medarbejder Lam at hjælpe dem gennem sit netværk.

En håndsrækning fra driftsafdelingen i BO-VEST faldt 
f.eks. på et tørt sted for 19-årige Serkan Koca, der har 
bopæl i Blokland. Han er under uddannelse til ejen-
domsserviceteknikker, og en praktikplads er altafgørende 
for hans uddannelsesforløb. ”Da Jan Obel, der er om-
rådeleder i BO-VEST, hørte om Serkans situation, fandt 
han en praktikplads på et ejendomskontor i Brøndby 

Strand, så Serkan nu kan se frem til to ugers praktikop-
hold i uge 42-44” fortæller en glad Lam, der oplever, at 
flere og flere samarbejdspartnere åbner op for de unge. 

”Senest har en varehuschef turde tage chancen og ansætte 
nogle af de unge, der har en blakket fortid, i sit varehus i 
Albertslund. Det har medført, at de unge er blomstret op. 
Det er win win for alle parter”, fortæller Lam. 

Lommepengeprojektets 
smoothie- og frappé-
bod var populær ved 

Nords Markedsdag.

gamle”. Derfor har Tommy og hans kollegaer fundet en 
række opgaver til drengene i oktober måned, hvor de 
kan se frem til at svinge kosten og feje kælderområdet i 
Kanalens Kvarter og rydde området for cykler, der ikke 
har en ejer. 

Byplanlægger Bjørn Askholm fra By, Kultur og Fritid i 
Albertslund Kommune har også efterspurgt drengenes 
indsats i forbindelse med at bygge en installation ved 
en skraldespand på Hyldagergrunden. Her vil de blive 
introduceret for den proces, som en idé skal igennem, 
før den bliver til virkelighed. Efterfølgende får de lov til 
at udvikle og bygge på et redskab, som skal anvendes til 
brug af skraldespanden.
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Nyt  fra  Alberts lund Nord

Kontakt  Jeppe på j j j@bo-vest .dk,  t l f .  60354639

Markedsdagen vokser i takt med fællesskabet

En ansvarsgruppe bestående af beboere, bestyrelses- og 
styregruppemedlemmer havde i år fordelt opgaverne mel-
lem sig, og de vil føre aktiviteten videre.
 

En af gruppens medlemmer, Benjamin Strauss, står for 
underholdningen. Han har de sidste par år været med til at 
planlægge indslag fra diverse kunstnere, og han er ikke i 
tvivl om, at Markedsdagen gør noget godt for området:
”Markedsdagen giver os sammenhold på tværs af kulturer 
i Nord. Det, at man kan gå rundt og smage pakistansk, 
marokkansk eller kurdisk mad, giver os en anden oplev-
else af hinanden. Der er derfor blevet en større åben-
hed, og beboerne er begyndt at hilse, når man mødes på 
gaden”.  
 

Ifølge Benjamin har ansvarsgruppen gjort sig tanker 
om, hvordan man fremadrettet ønsker at arbejde. ”Vi vil 
begynde planlægningen tidligere på året, og så vil vi søge 
fonde, så vi med flere midler kan hive større navne til 
området. Vi vil gerne markere Nord og sætte Markeds-
dagen på landkortet, så vi får endnu flere besøgende fra 
København og omegn. Derudover er tanken at fokuserer 
på underholdning til børn, da de er i følgeskab med deres 
forældre, som er potentielle kunder for loppeboderne”.  
 

Vejret blev Markedsdagens største udfordring i år, men 
alligevel trak fællesskabet i beboerne. De trodsede vejret 

Markedsdagen er blevet en vigtig tradition i Nord.  De seneste år har områdets aktivitetskoordina-
tor Rikke Stougaard været tovholder på opgaven, og har stået for at arrangere Markedsdagen i 
samarbejde med beboerne. Flere og flere frivillige er trådt til og har taget ejerskab til de forskellige 
opgaver. Så nu ligger ansvaret for afholdelse af markedsdagen fremover hos beboerne i Nord.

og deltog, og det er Benjamin og den øvrige ansvarsgrup-
pe godt tilfredse med. ”Det var godt at se så mange hygge 
sig og nyde underholdningen, selvom regnen silede ned”.     
 

I ansvarsgruppen er den ældre generation stærkt 
repræsenteret, og man arbejder på at få flere frivillige 
med, herunder meget gerne yngre beboere og beboere 
med anden etnisk baggrund end dansk.  

Efter 8 år som aktivitets-
koordinator i Nord har 
Rikke Stougaard fået nyt job 
i Brøndby Kommune.  
 

Resten af året vil Nords 
styregruppe i stedet blive  
betjent af Jeppe Jeziorski 
Jensen, som tidligere har 
været barselsvikar i området.

Farvel til Rikke, goddag til Jeppe

‘Lidt’ regn forhindrede ikke 
en masse gode handeler.

Børn og voksne nød Mek Pek’s Åh abe 
show og andet godt fra scenen.
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Nyt  fra  Blokland

Kontakt  Mette på mdc@bo-vest .dk,  t l f .  60354672

Vi bygger blokken

Brugerne af det nye iværksætterfællesskab betaler en 
del af huslejen i naturalier. Tre af dem var derfor med, 
da BLOKhaven – Bloklands beboerdrevet byhave – en 
lørdag i september holdt sæsonafslutning og fejrede det 
nye fællesskab i Blokland. 

Naja, som er autodidakt kunster, altid med et øje for at 
inddrage forskellige genbrugsmaterialer, stod for en kreativ 
workshop i starten af arrangementet. Papirdugen blev 
brugt som lærred til at male og klistre ting på, både glitter 
og glimmer, eller blomster og blade. Brugte og rengjorte 
madlavningsglas blev med lidt farvet garn forvandlet til 
fyrfadslysestager.  
 

Samtidig spredte der sig musik i fælleshuset – David, der 
selv spiller saxofon, havde taget en ung musiker Lucas 
fra Albertslund musikskole med. De spillede glade jazz-
standards og gamle danske sange. 

Kunstnerne, der har indtaget den nedlagte børnehave i Blokland, var med til  
at gøre høsten i BLOKhaven til en fest.

Middagen blev tilberedt og serveret af en kok, som havde 
udnyttet afgrøderne fra BLOKhaven. Da alle var mætte 
og glade, fortalte Laura, der er skuespiller og storyteller, 
en sand lejrbålshistorie. Det regnede rigtig, rigtig meget 
den søndag – planen var at høstfesten skulle have været 
fejret ude og ved et rigtigt lejrbål. Det var der i fantasien: 
Laura fortalte levende om efterårsæbles betydning ikke 
kun for vores smagsløg og æbletærter. I den nordiske 
mytologi gav Iduns æbler evig ungdom, og i den græske 
mytologi blev guldæblet brugt i en kamp om kærlighed. 
Æblet symboliserer bl.a. ungdom, kærlighed, frugtbarhed, 
udødelighed, men også fristelse, synd, død og menneskets 
uhæmmede videbegær. 

Fortællingerne var med til at skabe en samhørighed 
og en god afslutning på en begivenhedsrig sommer i 
BLOKhaven.

Projektet med at inddrage børn 
i udviklingen af deres bolig-
område lakker mod enden. I 
slutningen af august blev der 
bygget modeller i fuld stør-
relse. Blandt andet et lege- og 
opholdsområde på volden mel-
lem Blokland og COOP.  
 

Sidste fase i projektet er at 
måle på, hvor meget områderne 
bliver brugt, og beslutte, om 
de midlertidige modeller skal 
bygges som en permanent del 
af Bloklands udearealer.  
 

Læs mere på  
www.bornbyggerbyen.dk

BLOKart gi’r tilbage til boligområdet

Scan eller klik på qr-koden for at  
høre Yusuf fortælle om projektet.

Ved et mindlertidigt FabLab har Bloklands børn bygget 1:1 modeller af tre af deres idéer til byggesagen.

www.bornbyggerbyen.dk
https://youtu.be/37sYDk5R-k0
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Nyt  fra  Hedemarken

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

65 glade børn kom gående fra Herstedlund Skole 
til Byhaven i strålende solskin. Stor var glæden, for 
forude ventede der en spændende dag i høstens navn. 

I rundkreds lærte børnene citatet ”som man sår, så 
høster man”, og det er ikke helt let at forstå betyd-
ningen af, når man bare går i 3. klasse. Men børnene 
var engagerede og rakte villigt hånden op for at 
give deres besyv med, og stille og roligt fik de en 
forståelse af, at citatet ikke kun drejede sig om, hvad 
de havde sået i deres byhave, men kan bruges i alle 
livets henseender.

Børnene blev delt i fire hold, der blev faciliteret af 
henholdsvis rapperen Ronnie Tange Trentemøller, 
kokken Christoffer Öberg, Teamchef Katrine Win-
ther, koordinator Lone Kaas og ejendomsfunktionær 
fra AKB Erik Jørgensen.

I fem dejlige timer dannede Byhaven rammen om 
børnenes udfoldelser. Der blev lavet frugtdyr, frem-
tryllet desserter, bagt snobrød, øvet citater og hørt 
fortællingen om sælkvinden. Børn fra Hedemarken 
viste stolt deres boligområde og bibliotek frem. Lit-
teratur, natur, høst og børnelatter gik hånd i hånd, og 
byhaven viste igen, at den kan noget helt særligt.

Elever fejrede høsten i Byhaven2620
Igennem forløbet ’Citater og Salater’ får elever-
ne mulighed for at lære natur- og teknik-fag på 
en anden måde, end skolen normalt kan tilbyde. 

Eleverne skulle både  
kokkerere  og stave menuen.

Gennemsnitsalderen var vist langt over 70, men det betød ikke på nogen måde, at aftenen var kedelig, snarere tværti-
mod! Beboer Lone Christiansen, som er en af Hedemarkens helt store ildsjæle, havde påtaget sig at arrangere ”Fæl-
lesspisningens pensionistbal” sammen med aktivitetskoordinator Lone for at blive trænet i selv at stå for flere sang-
aftener fremover.

På grillen lå en pattegris og duftede, i glassene var der bobler og i ansigtet smil. Der blev snakket, hygget, spist og 
quizzet. Flere af gæsterne har boet i Hedemarken, siden blokkene blev bygget, og de fortalte sjove historier om, hvor-
dan livet var dengang.

Det allerbedste denne aften var dog de lokale spillemænd Baros, der kom og hævede stemningen  
med tre harmonikaer, en guitar og sanghæfter. Det er lang tid siden, at Hedemarkens pensionister  
har sunget så meget på én aften, og da musikerne ville runde af, kvitterede gæsterne ved  
at råbe ekstra nummer, indtil de fik deres vilje. 

Den ene spillede banjo, den anden mandolin…
Fællesspisningens pensionistbal gav vigtige nære relationer i lokalområdet særligt for de 
ældre, der bor alene. Og nu kan succesen gentages af lokal ildsjæl.
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nævnte kvinde har efter eget udsagn siden været på nogle 
helt fantastiske cykelture i Albertslund. Hun arbejder nu 
på at skaffe p-plads til en rickshaw i Kanalen, så den kan 
blive brugt til at hente de mindst mobile ældre ned til 
aktiviteterne i fx Café 72. 

I samarbejde med en anden aktiv beboer har kvinden 
desuden selv taget teten og står nu for et hold med stole-
gymnastik i Kanalen. Ældresagen har sparret med de to 
frivillige og betaler deres instruktørkursus, kommunen 
betaler med § 18 midler transporten til kurset, ABC 
betaler let forplejning og rekvisitter samt støtter de frivil-
lige, som står for selve aktiviteten. 

Et godt lille hverdagseksempel på, hvordan ABC gennem 
samarbejde og brobygning mellem boligområder, kom-
munale tilbud og foreninger kan løse opgaver bedre.    

Nyt fra  Kanalens Kvarter

Kontakt  Jeppe på j j j@bo-vest .dk,  t l f .  60354635

120 fremmødte lyttede opmærksomt, da Flemming Dahl fortalte  
om sin bevæggrund for at bidrage til skolens undervisning.

Scan eller klik på qr-koden 
og hør to elever fortælle 

om forskellen på skolen og 
Modelværkstedet.

Scan eller klik på 
qr-koden og kom ud 
at cykle med Cykling 
uden Alder.

Når modstand bliver til stolegymnastik
Nu og da støder de boligsociale medarbejdere på virkelig utilfredse beboere. Det kan der komme meget 
godt ud af. Som f.eks. et samarbejde mellem Sundhedshuset, Ældresagen og aktive beboere. 

Hvad gør man, når man bliver mødt med brok og mod-
stand? Det er let automatisk at gå i forsvar. Men når en 
ældre kvinde gentagne gange fnyser ”der sker jo intet for 
de ældre”, og man gentagne gange har listet de mange 
tilbud op målrettet netop ældre, ja så må man iklæde 
sig nysgerrighed og huske på ABC’s motto: Bag ethvert 
problem, ligger en frustreret drøm.

På den baggrund kom der i sensommeren et møde i stand 
mellem kvinden, Sundhedshuset og flere andre ældre 
beboere. Og det blev tydeligt, at nok er der er tilbud for 
ældre, men for de mindst mobile er der et stykke vej at gå 
til de tilbud. Der er også lidt usikkerhed forbundet med 
nogle tilbud. Det var for så vidt ikke ny viden, men endnu 
en påmindelse om, at skal man nå målgrupper, som af 
forskellige grunde er sårbare, så kræver det en håndholdt 
indsats. Tilbuddene skal endnu tættere på borgerne.
 

Der har været holdt flere møder i det lille ældrenetværk 
og udover nogle stærkere relationer, har det også ført til 
flere konkrete tiltag: Kommunens rickshaws fra Cykling 
uden Alder har været på besøg i Kanalen, og den oven-

Sådan samarbejder skole og civilsamfund i Albertslund
Herstedlund Skole, Modelværkstedet og ABC var indbudt til at 
fortælle om fordele og udfordringer, da Boligsocialnet holdt seminar 
om samarbejde mellem skoler og helhedsplaner.

Delegationen fra Albertslund bestod 
af to frivillige, Flemming og Michael, 
fra Modelværkstedet, viceskoleleder 
Otto West og Mai Green fra ABC’s 
sekretariat. Deltagerne i seminariet var 
skoler og boligsociale helhedsplaner 
andre steder i landet. 
 

Feedbacken på den albertslundske 
case var overvældende, og holdet fik 
selv viden om læring med hjem, bl.a. 
fra forsker Niels Rosendal Jensen fra 
DPU.

Boligsocialnet har netop udgivet en 
håndbog om samarbejde mellem skoler 
og boligområder. Find den på www.
boligsocialnet.dk

https://youtu.be/3USeWNofdJ4
https://youtu.be/7mRuqgi1qv0
http://boligsocialnet.dk/media/207825/H%C3%A5ndbog_Brobygning_web.pdf
http://boligsocialnet.dk/media/207825/H%C3%A5ndbog_Brobygning_web.pdf

