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- Nord får ny aktivitetskoordinator og adgang til Boligsocialt Center! Side 4-5.

- Fokus på udeområder og renholdelse. Se side 10-11.  

- Byggesagen skaber kvaler i hobbyrum. Læs interview på side 6.
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Har du noget på hjertet...
...men mangler modet eller færdig-
hederne til at få det ned på papiret? Så 
hjælper redaktionen gerne. Ordblind-
hed, nedbrændte pc’ere og knækkede 
blyanter er ingen hindring for få lettet dit 
hjerte. Redaktionen ønsker, at alle skal 
kunne komme frit til orde i Nordstjernen, 
men forbeholder sig ret til at forkorte, 
redigere og afvise indlæg med personlige 
angreb eller anden anstødelig karakter. 
Anonyme indlæg er velkomne, dog skal 
dit navn være redaktionen bekendt.

Endnu en sommer i Albertslund Nord. Min femte af slagsen i min egenskab af aktivitetskoordinator i 
boligområdet. Og som altid en afvekslende, aktion-præget og lærerig sommer. 

Og hvad har jeg da lært denne sommer? Jo, jeg har for eksempel lært, at ’anaana’ betyder mor på grønlandsk; 
at den muslimske henna-fest kan sammenlignes med et polterabend; at flæskestegs-sandwich virkelig er en 
værdsat del af dansk gastronomi; at en klumpfisk er en ejendommelig størrelse, der bor på Nordsø-museet; og at 
blandede ægteskaber godt nok er sjældne i Nord, men dog findes. 

Mellemfolkeligt Samvirkes arbejdslejr, der blev afholdt i uge 30-31 (se side 12-13), hjalp mig til at forstå, hvor 
stor en udfordring, det er at bo sammen i et boligområde som Nord. I to uger havde vi 12 unge mennesker fra 
hele Europa boende i beboerhuset, hvor jeg har kontor. De skulle leve sammen, lave mad sammen, planlægge 
aktiviteter for beboerne, og i det hele taget indrette sig efter hinanden.

Det var slående, som dét kulturmøde på godt og ondt mindede om det mikro-samfund, Albertslund Nord 
udgør. Virkeligheden inden i og uden for beboerhuset var den samme: Man kan så meget, når man forener sine 
evner og sin viden. Men det er umådeligt krævende at tale sammen på et fremmedsprog, at forstå hinandens 
signaler og forventninger, at blive enige om, hvordan tingene skal gøres, hvad der er ok adfærd, hvad der ikke er 
ok adfærd, hvad pengene skal bruges til osv.

Jeg har haft mange gode oplevelser og lært mange skønne mennesker at kende i Albertslund Nord. Det er 
derfor med en god portion vemod, at jeg den 1. oktober siger farvel til stillingen som aktivitetskoordinator 
og til familien Nord (se side 4-5). 

Tak for den måde, I har taget imod mig på. Og for de ting, I har lært mig! Bliv endelig ved med at lære hinanden 
noget. Som en klog pige fra Bækgården netop har skrevet i en anden sammenhæng: “Alle kan være med 
til at skabe stærkere bånd i samfundet og øge forståelsen og respekten på tværs af kulturer og religioner 
og selv verdenshjørner?” Jeg synes, der blandt beboerne i Nord bliver gjort virkelig mange anstrengelser 
herfor. Heldigvis! For selvom de snakker om velfærd og integration i medierne, på universiteterne og inde på 
Christiansborg, så er det hér i virkeligheden, det sker. Det er jer beboere i mikro-samfundet Albertslund Nord, 
vi kan takke for de gode historier.

MGP
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Af klubleder Jakob Skow Hopp

Det lokale fritidstilbud til 
børn og unge i alderen 10-
15 år har fået et nyt og 
spændende koncept. Det 
tidligere Klub Nord er blevet 
en del af Ungehuset. 

Ungehuset er en organisation 
bestående af 3 klubber, der 
er blevet slået sammen. De 
3 afdelinger i Ungehuset 
er Frihjulet, Nord og 
Hedemarken. De to afdelinger 
beliggende i hver deres 
boligområde er blevet til 
væresteder, dvs. det er et 
kontingentfrit tilbud til 
områdets børn og unge. 
Man skal ikke betale for at 
komme i Ungehuset Nord, 
med der er fuld bruger- og 
deltagerbetaling ved ture og 
aktiviteter. 

I Ungehuset Nord er der 
mange aktiviteter, som alle er 
velkommende til at deltage i. 
Vi laver fodboldturneringer 
og andre sportsaktiviteter. 
Man kan spille computer og 
gå på nettet. Vi har billard, 
bordfodbold, bordtennis 
og et musikrum med fede 
“Beats”, så man kan lave 
sin egen musik. Vi holder 
overnatninger og tager på ture. 

Er du i alderen 10-15 år, 
så kom ned til os og vær 
sammen med dine venner og 
få nogle nye. De voksne i Nord 
glæder sig til at se dig. 
Alle er velkommen til at 
komme ned at se, hvem vi er, 
og hvad vi kan. Vi gi’r en kop 
kaffe! 

Hilsen os fra Ungehuset
Stensmosevej 14

På markedsdagen i Nord lavede Ungehuset 
guldvaskeri, lotteri, slush ice, pop corn m.v. for at 
skabe indtægter til værestedets aktivitets-kasse. 
Foto: MGP.

Hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-16 mødes en gruppe 
herlige kvinder i Pavillonen i Damgården 11 for at sy på 
maskine, lave patchwork, drikke tyrkisk the, hygge - og træne 
dansk, hvis vi får chancen. Vi vil meget gerne have besøg af 
dig! Uanset om du har brug for at (lære at) sy noget eller ej. 

Hver anden tirsdag laver vi mad sammen, og du er 
velkommen til at komme og være med. Hvis du savner 
tyrkisk inspiration til madlavningen, men ikke har mulighed 
for at komme om tirsdagen, kan du kontakte Melihat på 
tlf. 43 62 86 04 eller i Bækgården 5, 1. tv. Så kan vi aftale 
undervisning i tyrkisk madlavning på et andet tidspunkt.

Med venlig hilsen Vandpostens piger

Klub Nord bliver til Ungehuset

Patchwork, syning og tyrkisk mad

Melihat viser sit seneste 
håndarbejde frem. Foto: MGP
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Efter i mere end fire år at have været på job for 
Nord som aktivitetskoordinator, er det blevet tid 
til, at jeg skal prøve noget nyt. Fra 1. oktober er jeg 
blevet leder af det nye Albertslunds Boligsociale 
Center (ABC).

Af og til har folk kigget sig rundt i det - i dagtimerne 
- tomme beboerhus, skævet til tremmerne for 
mine kontorvinduer, og spurgt, om ikke jobbet som 
aktivitetskoordinator er en anelse hårdt. Helt ærligt, 
det har ikke altid været lige let. For det første er 
det et ensomt job. For det andet kan det næsten 
kun være op ad bakke, når man har gjort det til sin 
personlige ambition, at alle beboere uanset form, 
farve og alder skal være glade for at bo i området.

Når jeg alligevel er blevet ved at træde energisk i 
pedalerne for at komme på arbejde hver morgen, 
er det på grund af de mennesker og de historier, 
jeg har mødt i Nord. Det har været ét langt og 
gribende feltarbejde i menneskers måde at leve 
med hinandens kvaliteter og mærkværdigheder 
på. Albertslund Nord er et super spændende 
boligområde at arbejde i. Fordi det rummer så 
forskellige beboere og livshistorier.

Teamarbejde fremover
Når jeg glæder mig til det nye job, er det ikke mindst 
fordi, jeg dér vil kunne påvirke vilkårene for det 
boligsociale arbejde i Albertslund. Tanken med ABC 
er at koordinere og udvikle det boligsociale arbejde 
i kommunen. 

Det betyder blandt andet, at Nords nye 
aktivitetskoordinator ikke vil være så alene om at 
opfinde den boligsociale dybe tallerken. Jeres nye 
medarbejder vil stadig sidde i boligområdet og 
arbejde for den lokale styregruppe, der primært 
består af folkevalgte beboere. Men vedkommende 
vil ligesom Jobstafettens jobguide og Albertslunds 

Fakta om ABC

• ABC åbner ved årsskiftet.
• Der bliver i alt 8 medarbejdere tilknyttet   
  centret.
• Følgende boligområder er med i ABC:   
  Albertslund Nord, Kanalens Kvarter, Blokland.
• ABC vil have lokale arbejdspladser i alle tre 
  områder. 
• Flere boligområder ønsker at søge om at   
  komme med i 2. ansøgningsrunde i efteråret.
• ABC skal arbejde inden for kerneområderne:   
  Kultur & velvære, børn & unge, image & 
  information, samt beskæftigelse. 
• 75 % af centret er finansieret af  
  Landsbyggefonden, resten af Albertslund 
  Kommune og de involverede boligafdelinger.

På job for Nord

Farvel – men ikke helt

Afskedsreception
Da jeg ikke længere skal have arbejdsplads i 
Albertslund Nord, ville det glæde mig meget 
at få lejlighed til at sige farvel til Nords 
beboere. I inviteres derfor til en lille reception 
onsdag d. 26. september mellem kl. 14-17.30 i 
beboerhuset i Bækgården 17.
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øvrige boligsociale medarbejdere fremover også 
blive tilknyttet ABC og indgå i teams. 

I alt vil der være otte ansatte under ABC, hvoraf de 
fire er nye stillinger. Albertslund Nord vil ligesom 
Blokland og Kanalens Kvarter fremover kunne 
trække på ABC’s medarbejdere og ressourcer. 
Så ofte vil man kunne finde to medarbejdere på 
aktivitets-kontoret i beboerhuset, i stedet for én.

ABC’s boligsociale opgaver
ABC skal være et værksted for nye tanker og nye 
metoder i den boligsociale indsats. Ambitionen er, 
at de involverede boligafdelinger ikke bare skal 
være gode steder at bo, men at de skal gå foran 
i udviklingen af fremtidens attraktive og trendy 
boligområder. Arbejdet skal dermed ikke kun have 
karakter af at løse problemer - selvom der helt klart 

er nogle problemer, der skal løses, før målet kan nås.

ABC’s kerneområder minder om de felter, der 
allerede arbejdes på i Nord; nemlig kultur & 
velvære, børn & unge, image & information samt 
beskæftigelse. Så forskellen er først og fremmest, 
at der er flere hænder, ressourcer og større samlet 
fokus på det boligsociale arbejde på tværs af 
kommunen.

Selvom jeg siger farvel som aktivitetskoordinator 
i Nord, og ikke længere skal have kontor i 
boligområdet, siger jeg altså ikke helt farvel. Jeg vil 
fortsat være på job for Nord. 

MGP

Fra 1. oktober har Mai fået nyt job, 
og vil ikke længere være i Nord til 
hverdag. Kom og sig farvel onsdag 
d. 26. september. Foto: Iman.



6 7

ALBERTSLUND NORD ALBERTSLUND NORD

Foto: Berit Djarling

Af byggekoordinator Berit Djarling

På det seneste har beboerne i Kildegården haft 
travlt med at rydde hobbyrum, så håndværkerne 
kan komme til de rør, der skal skiftes. Af hensyn til 
parkeringsforholdene og økonomien, er de containere, 
beboerne har fået til deres ting, ikke lige så store som 
hobbyrummene. Det betyder ekstra udfordringer for 
beboerne. Her fortæller Lone Holm fra Kildegården i 
et interview om sine første oplevelser med byggeriet.

”Da jeg blev bekendt med, at byggestarten gik i 
Kildegården i stedet for i Damgården, virkede det 
som en stor forskrækkelse – sådan at få banket to 
år oveni hovedet. Men da de første tanker havde lagt 
sig, og jeg fik lidt overblik, har jeg lige siden gået og 
glædet mig til næste sommer, hvor jeg kan sidde på 
min nye terrasse, fortæller Lone Holm.

Så kom det næste chok, da jeg så størrelsen på de 
containere, der stilles til rådighed for mine ting i mit 
hobbyrum. Det lignede en parodi, at nogen havde 
forestillet sig, at jeg skulle kunne have alle mine ting i sådan 
en lille container. Jeg bor jo i stuen, så jeg havde også en 
masse ting i min have, som jeg skulle have opbevaret. 
Haven bliver jo også ryddet hos mig i samme tidsrum.

Efterhånden som jeg fik kigget mit hobbyrum efter, 
smidt lidt ud og sat ting sammen, så det ikke så sort 
ud alligevel. Og når alt kom til alt, er containeren nu 
alligevel rimelig rummelig. Jeg er faktisk endt med, 
efter at mine potter er havnet indendørs, at alt fra 
mit hobbyrum er i containeren, hvor der samtidig 
var rigelig plads tilbage, så en af mine naboer har fået 
sat noget af sit ind også. Vi plejer jo at finde ud af det 
med fælles hjælp, og det gjorde vi også denne gang.

Da der skulle udleveres nøgler til containerne gik 
Berit meget rundt ude på p-pladsen, men det kunne 
jeg jo ikke se fra min stuelejlighed, så det syntes jeg, 
virkede lidt uretfærdigt – altså at dele ud på den 

måde. Jeg kunne godt tænke mig, der havde været 
skrevet ud, om at vi skulle hente dem. Men altså igen 
– alt forløb jo rimelig gnidningsløst trods alt.

Jeg har jo et el-køretøj, der får en særlig plads i 
en el-container, så jeg kan lade den op om natten. 
Desværre er det nu sådan, at med mangel på p-
pladser, er der nogen, der parkerer deres bil helt 
op ad indgangen til containeren. Det er mig umuligt 
at komme ind med mit køretøj. Der er skilt på, om 
at der er parkering forbudt foran containeren, men 
det er uden nytte. Det ville være ønskeligt om man, 
trods p-problemer, ville respektere forbudet og sikre 
adgang til containeren.

Jeg har gjort mig nogle tanker om, hvad det ville 
indebære sådan at bo midt i en byggeplads, og jeg 
må da sige, at jeg er meget positivt overrasket indtil 
nu. Jeg synes, at de håndværkere, jeg har haft kontakt 
med, har været meget venlige og behagelige. De 
har altid en hjælpende hånd, hvis jeg har haft brug 
for det. Jeg syntes også, at de generelt er flinke til 
at rydde pænt op efter sig, set i lyset af, at det jo 
nærmest er en byggeplads.

Alt i alt tror jeg, denne byggesag vil forløbe rimelig 
smertefrit, hvis vi alle husker at udvise gensidig 
respekt.”

Byggesag med gensidig hjælp og respekt! 
Byggesagen er i fuld gang. Som alle nok har bemærket, er carportene blevet revet ned i en 
lynende hast. Facaderne i Damgården skulle have været de første, der stod for tur, men det 
blev i stedet Kildegården, der kom til at danne rammen om byggeriets start. 
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Af afdelingsleder Carsten R. Larsen

»Moooarrr!  Jeg kan ikke få min cykel ud af 
containeren«. Det er morgen, klokken er lidt i 8, og 
vi befinder os på parkeringspladsen i Kildegården 
(det kunne også have været i Bækgården). Nogle 
børn er på vej til skole og skal have deres cykel 
ud af containeren, som midlertidigt er placeret på 
parkeringspladsen, mens pulterrummene bliver 
revoneret. Men i aftenens eller nattens løb er der 
blevet parkeret flere biler foran containerne, så det 
hverken er til at komme ud eller ind. Mor er nu 
kommet til og sammen med en anden voksen bakser 
hun en cykel ud og hen over en ulovligt parkeret bil, 
så barnet kan komme af sted til skole. Kort derfra 
står en mand og slår opgivende ud med armene 
- han kan slet ikke komme ind i og få fat i sin cykel – 
han er vred, for nu kommer han for sent på arbejde.

Der vanker parkeringsbøder
Trods tydelig skiltning må vi konstatere, at en 
række beboere vælger at parkere ulovligt til stor 

Det burde være så nemt …

gene for andre beboere, og ejendomskontoret og 
byggekontoret spilder rigtig meget tid på at finde 
frem til synderne. Politiet har indtil nu være flinke 
og har ringet til bilejerne og bedt dem om at flytte 
de ulovligt parkerede biler, men politiet har også 
andre og mere fornuftige ting at bruge deres tid 
på, så denne service varer ikke ved. »Lige pludselig 
vanker der parkeringsbøder« sagde vagthavnede 
på politigården, sidst vi ringede og bad om hjælp, 
og han tilføjede: »Det burde være så nemt. Er der 
ikke plads i den gård, hvor man bor, så må man køre 
over i den næste gård og finde en lovlig plads, eller 
til en offentlig parkeringsplads. Der er ingen gode 
undskyldninger for at parkere ulovligt«.

Når du parkerer ulovligt foran containerne, gør du livet surt for din nabo og risikerer at få en 
parkeringsbøde. Du må gerne parkere i en anden gård eller på en offentlig parkeringsplads, 
eksempelvis den ved Klub Nord (Stensmosevej) eller langs Damgårdsvej.

Foto: MGP

Foto: MGPFoto: MGP
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Af  Mette  Birkevald  Sørensen 
& Anne Marie løkkegaard

Hvad med drengene?
Der er pigefester, og så er der fester, hvor der er 
drenge med. Souha undgår sådanne fester, men 
Amani fortæller frejdigt, at hun da også går til 
blandet fester. Men hun oplever, at der stor forskel 
på den måde indvandrerdrenge ser på piger med 
og uden tørklæde. En pige med tørklæde får større 
respekt og bliver mere set som en ’god pige’.
- Jeg tror ikke, drengene kan tillade sig at være 
sammen med piger med tørklæde. De kan godt gå 
over og snakke med dem og sige hej, men jeg tror 
ikke, de kan mere. De har respekt for tørklædet, 
det har jeg selv prøvet, siger Amani.
Souha nikker genkendende til den særlige respekt,  
som tørklædepiger får.    
Hun mener også, at drengene tillægger pigerne 
særlige egenskaber, når de bærer tørklæde.
- Der er mange indvandrerdrenge, der har 
opfattelsen af, at tørklædepiger er sådan nogle 
rigtig rene piger, der beder fem gange om dagen, 
og som ikke laver noget forkert i deres liv. Jeg 
tror, der er en stor gruppe, som ikke har samme 
respekt for piger uden tørklæde, siger hun.
Pigerne er enige om, at det er irriterende. De 

føler, at de bliver sat i bås som særligt dydige piger.
- De kender mig jo ikke, og kan da ikke bare dømme 
mig, når det er første gang, jeg sidder sammen med dem. 
Men de har bare nogle rigtig gode forestillinger om én, 
så tørklædet påvirker meget, siger Souha med eftertryk. 

Forelskelse er ikke nok
Selvom pigerne kan være irriterede over drengenes 
opfattelse af dem, snakker og griner de gerne sammen 
med dem. Men der er klare grænser. At have en 
kæreste hører ikke med til deres liv, en pige med 
tørklæde skal holde sig ærbar.
- Kærester må man ikke have. Hverken religiøst eller 
kulturelt. Man kan blive gift med en dansker, hvis han er 
muslim. Men jeg ved ikke helt, om mine forældre ville 
acceptere det, siger Souha.
Når det gælder forelskelse, afslører Amani, at det jo 
kan ske –  selvom man ikke handler på det. Souha har 
dog sin klare holdning til den sag. Forelskelse er ikke 
nok, når man skal stifte familie.
- Der er nogle ting, man skal være enige om, tankegange, 
drømme, mål og sådan noget. Det er vigtigt, for at man 
kan fastholde kærligheden, siger hun viljefast.

Jeg følte mig nøgen
For Souha og Amani hænger kærligheden og det liv, de 
drømmer om, sammen med det at gå med tørklæde. 

Tørklædet gør os trygge

foto:  iman foto:  iman foto:  Hoda al- mersal foto:  Danka 
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De har også altid tørklæde på udenfor hjemmet, 
men i visse situationer kan der opstå problemer. Til 
gymnastik i de mindre klasser oplevede Souha, at 
tørklædet faldt af.
- Jeg følte mig bare helt nøgen, der var heldigvis ikke 
så mange, der så det. Jeg kan slet ikke forestille mig, 
hvordan det ville være at gå uden tørklæde. Jeg ville 
føle mig helt forkert tilpas, siger hun. 
For Souha og Amani er det ikke kun utænkeligt at 
gå uden tørklæde, men også at gå med bikini på 
stranden. De ville føle sig alt for nøgne.
- Engang på Ishøj Strand skulle vi ned og bade, mig, 
min veninde og min søster. Alle sad bare og gloede, 
men vi skulle jo også lige have en svømmetur. Vi 
havde alt tøjet på. Man tænker ikke over det, det er 
bare noget, som man gør. Men danskere har nogle 
andre regler, så de kiggede lidt mærkeligt på os, 
fortæller Souha med et stort grin. 

Dømmes på grund af tørklædet
Amani og Souha kan i det hele taget mange historier 
om, hvordan omverdenen tit stiller sig uforstående 
eller dømmende overfor dem på grund af tørklædet. 
- Vi skulle engang i praktik, og så spurgte jeg på 
et apotek, om det var muligt at komme ind som 
praktikant. De sagde nej, fordi jeg havde tørklæde 
på. De sagde det ligeud. Der er også mange andre 

steder, hvor jeg har fået afslag, fordi jeg har tørklæde 
på. Det ændrer jo ikke på ens personlighed, at man 
har tørklæde på, men det gør det åbenbart på nogle 
arbejdspladser, siger Amani.
Hun har svært ved at forstå, at et stykke stof kan 
gøre hende så forskellig fra andre piger og få folk på 
gaden til at råbe efter hende. 
- Hvorfor dømmer de mig? Jeg mener jo, at jeg er en 
god person, om jeg har tørklædet på eller ej. Nogle 
gange ignorerer jeg det og går videre, men man 
bliver selvfølgelig ked af det engang imellem.

Et liv uden tørklæde
Souha har aldrig overvejet, om hun skulle gå uden 
tørklæde, men Amani indrømmer at have tænkt på 
det flere gange. 
- Hvis jeg har været til frisøren og lige fået sat håret 
op eller har været til bryllup og bare ser rigtig flot 
ud, så tænker jeg; hallo mand, hvorfor skal jeg dække 
mig til. Jeg tror, enhver pige har tænkt over det. Men 
selvom jeg tænker på det, så ville jeg aldrig tage 
tørklædet af, siger hun og ryster på hovedet.
Amani og Souha drømmer om at blive henholdsvis 
farmaceut og journalist, men de er begge enige om, 
at står valget mellem drømmejobbet og tørklædet, 
så vælger de tørklædet. At tage tørklædet af er slet 
ikke en mulighed. 

foto: Chiman Moradi foto:  iman foto:  Hoda al- mersal 

...fortsat fra sidste nummer (se tidligere numre på www.albertslundnord.dk)
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Hvad siger beboerne? 

Fakta

I forbindelse med at det boligsociale projekt 
kaldet Byudvalgsindsatsen nåede halvvejs 
i perioden 2004-2008, blev der i efteråret 
foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt 
beboerne i Albertslund Nord. Ud af 504 lejemål 
har 71 beboere deltaget i undersøgelsen. Spørge-
skemaet blev husstandsomdelt i november 2006. 

I beboerundersøgelsen 
blev der blandt andet 
spurgt til beboernes 
tilfredshed med 
udeområderne og med 
renholdelsen. To forhold, 
der for de fl este betyder 
meget for tilfredsheden 
med det sted, hvor man 
bor. 

Hvad angår udearealerne 
var der fl ere utilfredse 

end tilfredse beboere. Størst utilfredshed er der i 
Bækgården, mens man i Fosgården er mere tilfreds 
med udeområderne.

Med hensyn til renholdelsen ser det anderledes 
ud. Der er 58 % tilfredse eller meget tilfredse. Det 
levner dog stadig en stor del af beboerne, der er 
utilfredse med smidt papir og affald i området. 
Der er stor forskel på beboernes besvarelser i de 
forskellige gårde. I Fosgården er 89 % tilfredse eller 
meget tilfredse, mens det tilsvarende kun er 33 % i 
Damgården.

MGP

Af afdelingsleder Carsten R. Larsen

Udeområderne bærer tydeligt præg af tidens tand 
– fl isebelægningerne bugter sig, asfaltbelægningen 
er hullet, stakitterne omkring haverne er frønnede, 
græsplænerne er vokset op over fl isekanterne, og de 
mange små fl otte buske og træer, der blev plantet 
tilbage i begyndelsen af 70’erne, har vokset sig store 
og brede. Jo – der er skam plads til forbedring … og 
den er på vej.

Nye fl iser og asfalt
Den længe ventede helhedsplan er netop påbegyndt, 
og som det første er carportene revet ned, det har 
givet overraskende meget lys og luft foran blokkene. 

Driftens syn på sagen

Udeområder og renholdelse
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Udeområder og renholdelse

De ny facader på blokkene og ny hegn omkring 
haverne vil unægtelig også hjælpe på indtrykket. 
Efterhånden som facadearbejderne bliver færdige, vil 
flisebelægningerne blive lagt om, og som noget af det 
sidste kommer der ny asfalt på parkeringspladserne.

Lys og luft i haverummene
Så er der de grønne områder tilbage – græsplæner, 
buskadser og træer. I samarbejde med Agenda 
Center Albertslund, er der udarbejdet en 
plante-rapport, hvor der er taget stilling til 
bevaringsværdigheden af eksisterende træer og 
buskadser, og der er forslag til fornyelse og / eller 
fjernelse af de ikke bevaringsværdige dele. Ved en 

sådan vurdering, er der flere ting, der skal tages 
i betragtning – eksempelvis er et stort, sundt og 
smukt træ som udgangspunkt bevaringsværdigt, men 
der skal også sikres udsyn fra og dagslys til boligerne. 

Korrekt vedligeholdelse af store træer og især de 
mange og efterhånden store buskadser, kræver 
stadigt flere mandskabstimer i driften til klipning 
og beskæring - nok også flere timer end der er til 
rådighed i dag. Derfor vil jeg fra driftens side gerne 
slå et slag for en reducering af buskadserne. Det vil 
give tid til korrekt vedligeholdelse af den resterende 
beplantning, og samtidig vil der blive mere lys og luft 
i haverummene.

Skrald tager tid
Renholdelse af området er også en driftsopgave, der 
fylder. Der går meget tid med daglig oprydning på 
affaldsøerne og opsamling af affald, der bliver smidt 
i området. Der er heldigvis mange, der afleverer 
affaldet korrekt, men der er stadig en hel del affald, 
der havner i de forkerte beholdere, ved siden af 
beholderne eller ude i området. Det er en skam, 
for det ødelægger helhedsindtrykket. Og de mange 
timer driften bruger på at rydde op, kunne bruges 
meget bedre på at vedligeholde de grønne områder. 
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Tak til:
• Souha og hendes mand og familie, 
  fordi de inviterede os med til bryllup.
• Flügger på Islevdalsvej
• Jysk i Glostrup

Europa besøger Albertslund Nord 
Af campleder Anne Dandanell Rønne-Nielsen

To uger i juli stod den på masser af skægge 
aktiviteter for beboerne i Bæk-, Fos-, Kær-, Kilde- 
og Damgården. Der var besøg af 12 unge, som var 
kommet fra forskellige lande i Europa for at lave et 
stykke frivilligt socialt arbejde i deres sommerferie. 

En af dagene blev der lavede vægmalerier, hvilket 
tiltræk mange af både de små og de store børn i 
nabolaget. Udstyret med maling og pensler malede 
børnene ud fra deres frie fantasi, og det blev til 10 
flotte malerier, som nu er hængt op på gavlene af 
husene rundt omkring.

En anden dag var der rytmeworkshop og 
tegneworkshop, hvor børnene fik lavet fine tegninger 
og kort af tørrede blomster. De dage, vejret tillod 
det holdt vi basket- og fodboldturneringer for de 
større drenge. Men aktiviteterne var også tiltænkt 
de voksne, så de kunne møde deres naboer og hygge 
sig sammen. Således blev der arrangeret mavedans-
undervisning for kvinderne i området, og Melihat fra 

Bækgården lavede tyrkiske pandekager. 

De to uger blev sluttet af med Mini-OL, hvor der 
var udendørs konkurrencer som fx æggeløb og 
stoledans, og der var præmier til vinderholdet. 

Det har været to spændende uger for os frivillige 
at være her i Albertslund. »Det har været en rigtig 
interessant og lærerig oplevelse, og jeg føler jeg har 
lært meget af mødet med den danske hverdag,« 
fortæller Franziska fra Tyskland. Vaclav fra Tjekkiet 
er enig. » Vi har været rigtig glade for at møde 
beboerne og har følt os meget velkommen. Jeg 
kommer helt sikkert tilbage til Danmark en anden 
gang.«

Foto: MGP

SMS fra en beboer:

Hejsa!
Ang. De sidste 2 uger med aktiviteter, vil jeg 
ytre mig omkring dette i forhold til mine børn, 
set som forældre. Det er et fantastisk godt og 
inspirerende tilbud til områdets børn og unge. 
Mine piger kan næsten ikke vente til kl. 14, hvor 
det begynder. Specielt den store suger det hele 
til sig. Den lille får en masse godt input. Det der 
har gjort størst indtryk på den lille, er mavedans. 
Hun snakker ikke om andet. Så nu må jeg se, 
om der findes kursus til hendes alder. Børnene 
lærer en masse gode ting, ser, hører og lærer 
noget fra andre kulturer/lande. Mie fx siger, de 
alle taler svensk, nogen taler bare anderledes 
end de andre. Håber, I bliver ved med at køre 
sådan et godt tilbud til vores børn og unge. 
Skal selvfølgelig ikke være kortere end 2 uger, 
GERNE LÆNGERE, hvis det er muligt. Knuz fra 
en glad mor til 2 glade oplevelsesfyldte børn. 
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12 unge fra Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Tyskland, 
Tyrkiet, Danmark, Serbien og Tjekkiet brugte to uger 
af deres sommerferie på at lave aktiviteter i Nord. 

Foto: MGP Foto: MGPFoto: MGP

Foto: Vasek

Foto: MGP
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Liv i Nord
Navn:
- Amani Ghadban 

Alder:
-19 1⁄2 år

Hvor længe har du boet i Nord?
Jeg har boet i Nord cirka 14 1⁄2 år, så det er lige 
siden jeg kom til Danmark.

Hvad synes du om området/beboerne?
Jeg synes, områderne er rigtige hyggelige og stedet 
er meget socialt, med mange aktiviteter, både for 
børn og voksne.

Hvis du fik muligheden for at flytte, ville du så 
flytte? Hvis ja hvorfor?
Ja, det ville jeg, nu hvor jeg har boet her flere år, 
kunne jeg godt tænke mig at opleve andre steder.

Føler du dig tryg, når du går rundt her i Nord?
Som sagt har jeg boet i Albertslund, lige siden jeg 
kom til Danmark, så jeg følger, at jeg kender alle, 
sådan en stor familie, så jeg følger mig rimelig tryg.

Er du glad for, at hunde går rundt uden snor?
Jeg er normalt ikke den type, der er bange for hunde, 
så hvis det op til mig, så er jeg ligeglad, men jeg ved, 
at der er mange andre her i Nord, som ikke er glade 
for, at hunde går rundt uden halsbånd - både børn og 
voksne.

Har du boet et andet sted før? Hvordan var det?
Altså teoretisk set har jeg kun boet i Albertslund 
Nord, men før det boet jeg i en lejr for flygtninge og 
asylansøgere, og det kan men ikke rigtig kalde for et 
beboersted.

Synes du, det er et godt sted for børn?  
Først og fremmest vil jeg sige, at det er et godt sted. 
Der er masser af legepladser, og området arranger 
mange aktiviteter for de små, så det jo meget godt. 

Iman

Navn: 
Souha Al Mersal
 

Alder: 
19 år

Hvor længe har du boet i Nord?
I cirka 13 år, så det lige siden jeg startede i 
folkeskole.

Hvad synes du om området/beboerne?
Jeg synes, det er et godt sted at bo, da der er mange 
mennesker fra forskellige kulter. Ang. rengøring, synes 
jeg, der bliver gjort rent meget ofte, og affald bliver 
også fjernet tit. Derudover bliver der jo snart lavet 
renovering, så jeg tror, at området bliver meget pænt. 

Hvis du fik mulighed for at flytte væk, ville du 
så tage chancen og flytte? Og hvorfor?
Nej, i hvert fald ikke lige umiddelbart, da jeg jo 
synes, det er et flot sted og det er meget hyggeligt 
at bo her. Men hvis jeg skulle flytte, skulle det i hvert 
fald være et ligeså pænt sted.

Føler du dig utryg, når du går rundt i Nord?
Jeg har det som om jeg kender alle her. Men om 
aftenen kan jeg godt blive lidt utryg over, at nogle 
fyre samler sig i flokke, og også nu hvor man hører 
så meget om kriminalitet, overfald og også voldtægt.

Er du glad for, at hunde går rundt uden snor?
Jeg er generelt bange for hunde, og er selvfølgelig 
mest tryg ved, at hunden går i snor.

Har du boet et andet sted end i Nord? 
Hvordan var det?
Ja det har jeg, men jeg kan ikke huske så meget, da 
jeg var meget lille. 

Synes du, det er et godt sted for børn? Hvorfor? 
Ja, det synes jeg. Generelt er der jo mange 
legepladser og meget plads for børn. Der er 
fodboldbaner og så vidt jeg ved, bliver der tit 
arrangeret noget for børn. 
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Gratis til opera 
Don Juan på det Kongelige Teater

Foto: Miklos Szabo

Har du aldrig oplevet en opera? Så lad ikke 
chancen gå fra dig nu. Albertslund Nord har fået 
gratis billetter til operaen Don Juan. 

Forestillingen finder sted d. 20. september kl. 
19.30 på Det Kongelige Teaters Gamle Scene på 
Kongens Nytorv.

Don Juan er Mozarts klassiker om verdens 
største forfører, der begærer alle de kvinder, han 
møder på sin vej – både unge, gamle, grimme og 
smukke. Don Juan præsenteres her i en dynamisk 
og nyskabende iscenesættelse af Keith Warner, 

som både er tro mod den originale handling, men 
som samtidig formår at omsætte den til et moderne 
univers. Og så er Mozarts musik altid en aften værd.
 
Forestillingen var 3 timer og 20 minutter inkl. 
pauser. Don Juan synges på italiensk med danske 
overtekster.
 
Billetterne fordeles efter først til mølle-princippet. Så 
skynd dig at kontakte aktivitetskoordinator Mai Green 
Petersen på tlf. 43 62 73 18 eller mgp@bo-vest.dk

MGP
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Den 8. juli 2006 blev 2 israelske 
soldater kidnappet af den 
libanesiske hær »Hesbo Allah«. 
Lederen af hæren »Hassan 
nasrallah« sagde til de israelske 
soldater, at hvis de ville have 
deres 2 soldater, skulle de 
også frigive mange af de uskyldig 
mennesker, de har taget til fange 
igennem årene, men det var ikke 
noget, den israelske hær syntes om. 

Og præcis 4 dage efter 
kidnapningen skete, altså d. 12. 
juli, begyndte den israelske hær at 
bombardere Libanon. De startede 
med lufthavene, og så gik det 
udover broerne, så ingen kunne 
flygte ud af landet eller hente 
våben ind til landet. Og lidt efter 
lidt begyndte de også at kaste 
bomber ind i byerne, og mange 
mennesker døde, både store og 
små, og som dagene gik døde der 
flere og flere. 

Nogle uger senere finder den 
libanesiske hær ud af, at der er 
nogle i den libanesiske befolkning, 
der udspionerer dem, altså dvs. at 
nogle mennesker fra Libanon så 
hvor »hesbo Allah« afskød deres 
bomber, og så sendte de nogle 
lys via en fjernbetjening til den 
israelske hær. Dem havde de fået, 
da de sagde ja til at udspionere. 
Men heldigvis opdaget den 
libanesiske hær det nogle få 
dage efter, og de fik en meget 
hård straf. Men desværre blev 
det gentaget et par gange, men 
heldigvis fandt man hurtigt ud af, 

hvem det var. Og som dagene gik, 
blev der flere og flere mennesker 
dræbt. Mange børn døde. Man har 
også hørt, at en 2 dage gammel 
dreng blev skåret midt over, 
men der var mange flere triste 
historier. Det var desværre ikke 
den sidste historie, man hørte. 
Mange unge drenge og piger blev 
både dræbt og mishandlet.

Skolerne blev lukket, og der var 
ikke mange, der kunne tage på 
arbejde, da de var bange for at 
der skulle ske noget på vej til 
arbejde eller skole, så der var 

Libanon krigen 
År 2006 

mange, der ikke kunne tjene 
nogen penge på den tid. Der var 
også nogle, der døde af sult. Og 
mange mistede deres hus, børn, 
forældre og familie. Der var 
også en kvinde der mistede hele 
sin familie, så man tænker bare, 
hvorfor leve? Der er ikke mere at 
leve for. Men hvad kan man sige? 
Man håber bare, at der bliver fred 
i verden. Men heldigvis sluttede 
krigen allerede d. 25. august, så 
i alt varede krigen en måned og 
omkring en uge.

Iman

Tegnet af Heba Al-Mersal 

En del af de familier i boligområdet, der har arabisk baggrund, er flygtninge fra 
Palæstina. Sidste sommer var mange rejst til Libanon for at besøge familie, der lever 
dér som flygtninge. Der ventede dem ikke den dejlige sommerferie, de havde set frem 
til. Få dage efter deres ankomst udbrød der krig. Det blev til nogle dårlige ferieminder. 
Både for de børn, der er vokset op i Danmark og ikke kender til krig. Og for de 
voksne, der blev mindet om, hvorfor de flygtede i sin tid.
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Hvor ligger Libanon?
Landet Libanon ligger i mellemøsten, ligesom alle de 
arabiske lande. 

Hvor stor er Libanon? (arealet) 
Libanon har et areal på 10.400 km2  (= 1⁄4  af Danmark).

Hvad hedder hovedstaden i Libanon?
Beirut, og der bor der næsten 1.7 mio. Så over 
halvdelen af befolkningen bor i hovedstaden.

Befolkning 
Der bor omkring 3,6 mio. indbyggere i Libanon, og 
heraf er 95 % arabere, 4 % armeniere og 1 % øvrige. 
Befolkningsvæksten er på 1,26 pr. år. Religionen 
ser sådan ud: 60 % er muslimer, 39 % er kristne, og 1 % 
øvrige. Og til sidst kommer alderssammensætningen: 
0-14 år: 26,5 % ,15-64 år: 66,5 %, over 65 år: 7,0 %. 
Der er 12,6 % analfabetisme (analfabetisme betyder, 
at man ikke kan læse). Disse mennesker er over 15 år. 

Hvad er Libanons officielle sprog?
Arabisk. Det første fremmedsprog, der kom til 
Libanon var engelsk, og bagefter kom der også fransk, 
men det bliver ikke brugt så meget som engelsk. 

Hvorfor er palæstinenserne kommet til Libanon? 
Jeg tror, at mange kender svaret på dette spørgsmål, 
men jeg skriver det alligevel. Svaret er, at for mange år 
siden kom Israel og ville i krig med palæstinenserne, 
for de sagde nemlig, at det har været deres land, 
men at vi palæstinensere kom og tog det fra dem. Så 
palæstinenserne flygtede fra krig. Der er omkring 400.000 
palæstinensere i Libanon. Men det er ikke kun til Libanon, 
de flygtede, men også til mange andre lande. 

Hvilke rettigheder har palæstinenserne i Libanon? 
I Libanon har palæstinenserne ingen rettigheder. 
Der er meget svært for dem at få et arbejde. De 
kan f.eks. heller ikke åbne en klinik, så en læge-
uddannelse er spil af tid. Hvis man er palæstinenser 
og vil åbne en klinik, så kan man godt glemme 
det. Så der er meget forskel på libanesere og 
palæstinensere. 

Faktabox Du må gerne 
forbedre din bolig
Fra Boligselskabernes Landsforenings hjemmeside

Råderet er den enkelte din ret som lejer til 
at forbedre din bolig og få godtgjort en del af 
udgifterne, hvis du flytter, inden forbedringen 
er afskrevet. Råderetten forudsætter, at du selv 
finansierer arbejderne.

Eksempler på forbedringer kan være at 
vælge et andet og bedre materiale end det 
oprindelige, at indsætte skabe eller opsætte 
fliser. Eller det kan være omfattende arbejder 
som at indsætte et helt nyt køkken eller bad. 
Der skal blot være tale om forbedringer, som er 
kendetegnet ved, at de forøger boligens værdi.

Før lejeren begynder på råderetsarbejdet, 
skal det anmeldes til boligorganisationen 
– blandt andet for at sikre, at arbejdet 
udføres fagligt korrekt, og at eventuelle 
kommunale godkendelser kan blive indhentet 
af boligorganisationen, inden arbejdet udføres.

Godtgørelsen kan maksimalt udgøre 104.142 
kr. i 2007. Satsen reguleres en gang om året. 
Den beregnede godtgørelse afskrives over 
en periode, der svarer til forbedringens 
forventede holdbarhed. Perioden skal dog 
være på mindst 10 og højst 20 år, medmindre 
der aftales en hurtigere nedskrivning mellem 
lejeren og boligorganisationen under hensyn til 
arbejdets karakter.

Udover forbedringer kan lejeren ansøge 
boligorganisationen om at lave forandringer 
inde i boligen. Forandringerne kan enten være 
permanente, eller de kan kræves reetableret 
ved fraflytning. Der ydes ikke godtgørelse for 
forandringsarbejder.

Læs mere på www.bo-vest.dk eller www.bl.dk
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Der hygges på terrassen bag Pavillonen, hver sommer når der 
holdes sommer-café. Foto: MGP.

Mellem Himmel og Nord

Hvad undrer du dig over?
Send dit spørgsmål om alt mellem Himmel og 
Nord til nordstjernen@albertslundnord.dk, 
så forsøger redaktionen at fi nde en, der kan 
svare på spørgsmålet.

Hvad er Pavillonen?

Spørgsmål:
Under et fokusgruppe-interview i maj-måned var 
der fl ere af de nytilfl yttede beboere, der undrede sig 
over, hvad Pavillonen er.

Svar fra MGP:
Pavillonen er den betegnelse, der i folkemunde 
bruges om boligområdets aktivitetshus. Det er en 
rød pavillon-bygning, der ligger i Damgården 11, 
og som er blevet til i samarbejde mellem de to 
boligafdelinger: AB og VA. 

Beboernes initiativer
Mange gamle beboere forbinder Pavillonen med 
et fritidstilbud til unge, der engang havde hjemme 
i bygningen. Men det er lukket for fl ere år siden. I 
dag bruges bygningen til forskellige beboer-drevne 
aktiviteter, så som syklub, koranundervisning, 
stavgang ’after party’ og arabisk sprogundervisning. 

Sommeren over har der også været café en gang om 
ugen. Desuden er der indrettet kontor i bygningen 
til boligområdets særlige beskæftigelses-tilbud, 
Job-stafetten. I løbet af efteråret starter Dansk 
Flygtningehjælp et ugentligt tilbud til teenage-piger, 
som også vil fi nde sted i Pavillonen.

Du kan bruge Pavillonen
Pavillonen har en husbestyrelse, som står for at drive 
huset og fordele tiderne. Hvis man har lyst til at 
låne huset til en aktivitet eller en klub for områdets 
beboere, kan man ansøge husbestyrelsen om en 
tid. Ansøgningskema og vedtægter kan hentes på 
www.albertslundnord.dk eller fås ved henvendelse til 
aktivitetskoordinatoren i Bækgården 17.

Pavillonen har udover Jobstafettens kontor et 
køkken, et toilet og to rum med borde, stole, 
sofagruppe, skabe, tv, to computere af ældre dato og 
et bordfodboldspil.

Midlertidig bygning
Bygningen er midlertidig, men boligområdet har 
søgt Kommunen om forlængelse af byggetilladelsen. 
Spørgeskemaundersøgelsen blandt beboerne sidste 
efterår viste, at cirka halvdelen af beboerne kender 
til aktiviteterne i huset, og synes, det er godt, at 
området har et aktivitetshus. Kun én deltager 
i undersøgelsen syntes, at et aktivitetshus er 
unødvendigt. Hvad der skal ske med aktiviteterne, 
når Pavillonen engang skal fjernes, er uafklaret.
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Model-bolig
Vil du vise din bolig frem? Jeg har brug for billeder af, hvordan lejlighederne kan indrettes. Billederne skal bruges til www.albertslundnord.dk og andet informationsmateriale om Nord. Jeg har tonsvis af billeder af udearealer, facader og bygninger udefra. Men Nord er jo i høj grad også det liv, som fi ndes inde i boligerne. Ovenikøbet er der sikkert ekstra mange spændende måder at bo og indrette sig på i Nord, fordi beboerne kommer fra forskellige kulturer og traditioner for at dekorere boliger. Så hvis du vil vise din bolig frem, så kontakt mig på mgp@bo-vest.dk eller 43 62 73 18.  

Med venlig hilsen 
Aktivitetskoordinator Mai Green Petersen

Tilbud i din mail-boks
Vil du modtage informationer om 
tilbud og aktiviteter i dit boligområde 
direkte i din mail-boks? Så send din 
mail adresse til mgp@bo-vest.dk. 
Det kan f.eks. være påmindelser om 
arrangementer, udfl ugter eller tilbud 
om gratis teater-billetter.
arrangementer, udfl ugter eller tilbud 
om gratis teater-billetter.

               
                 

                  Sommer ’07

Kære Du
Vi er på beboerferie. Vi er 64 personer i alt. Vi er i Lønstrup 

i Nordjylland. Vi bor tæt ved vandet. Dette giver os en frisk 

brise hver dag, og en dejlig udsigt. Af oplevelser har vi været i 

Fårup Sommerland i silende regn, men ungerne nød det. En 

tur i ørnereservatet, hvor vi så høgen, falken og ørnene fl yve og 

jage. En tur til Skagen. Vi har stået med et ben i hvert hav. En 

spændende oplevelse på Nordsømuseet. Derefter shopping i 

Hirtshals. Generelt en rigtig god tur. Kærlig hilsen fra os.

Opslagstavlen

Vil du vise din bolig frem? Jeg har brug for billeder 

Ib & Ib: 
»Gode venner kan lave alting 

sammen – men kun de bedste 

venner er i stand til at lave 

ingenting sammen!«

www.albertslundnord.dk
Husk, at bruge vores 
hjemmeside! Den har nu 19 

besøgende om dagen. 
Du kan fi nde oplysninger om alt 

lige fra byggesagen og bolignettet 

til udfl ugter og aktiviteter.

Kære Nordstjernen
I år har vi været til 
Lønstrup i Nordjylland. Vi har været til 
Fårup Sommerland, 
og det var 

det sjoveste, fordi der var et stort badeland. Vi var på stranden, hvor to hav mødes. Vi har været til Nordsømuseet, hvor der var mange fi sk. Vi gav også mad til sælerne, og det var sjovt. Vi har lavet aktiviteter derhjemme. Vi har også været ude i forskellige byer.
Med venlig hilsen
Soha og Rabia og de 55 andre.
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Af Agenda Center Albertslund

Svaret på det spørgsmål er kort og godt JA! Klima-
forandringerne er et problem, der skyldes vores alle-
sammens daglige handlinger. Derfor batter det også 
noget, når enkeltpersoner ændrer adfærd. For som det 
gode ordsprog siger, »mange bække små gør en stor å«. 

Hvis vi f.eks. alle reducerer vores CO2-udslip med 
1 ton, bliver det til 5 mio. ton for hele Danmark. På 
miljøstyrelsens hjemmeside www.1tonmindre.dk kan 
du beregne dit personlige CO2-udslip og få forslag til, 
hvordan du kan nedsætte det med 1 ton.

Vi er de værste syndere!
I Danmark er vi blandt de helt store syndere, hvad 
angår CO2-udledning og drivhuseffekt. Vi er faktisk 
10. værst i hele verden! I runde tal udleder en 
dansker gennemsnitlig 10 ton CO2 om året. Heraf 
skyldes godt 6 tons vores personlige forbrug af el, 
varme, transport og varer. Fra varmen kommer 
1,6 tons, fra el 1 tons, fra transport 2,2 tons, og fra 
vareforbrug 1,5 tons CO2/år. Disse tal varierer, alt 
efter hvilken varmekilde man har, om man kører 
meget i bil og tager på flyrejser osv. 

De 6 tons er som nævnt et gennemsnit. Og det betyder 
jo i virkeligheden, at rundt regnet halvdelen af befolkningen 
har et udslip, der er mindre end 6 ton. Det kan med andre 
ord sagtens lade sig gøre, at have en helt normal hverdag 
med et udslip, der er under 6 ton. Lad det være en 
opfordring til dem, der ligger over gennemsnittet.

Men hvor meget er 1 ton CO2?
1 ton ren CO2 fylder godt 500 kubikmeter. Det 
svarer til en ballon med en diameter på 8 meter. 
Problemet er imidlertid, at 1 ton CO2 forurener 
3.000 gange så meget, som det selv fylder! 
Det skyldes, at der ikke skal meget CO2 til, før 
atmosfæren bliver forurenet af det.
I Agenda Centeret har vi igangsat en lang række 
forskellige aktiviteter for at mindske CO2-udslippet. 

Afgiv Klimaløftet på 
www.agendacenter.dk 

»Jeg lover at gøre en eller flere af følgende ting:
• Skifte til lavenergipærer
• Slukke for standby-forbruget
• Skrue ned for varmen
• Køre mindre i bil og mere kollektivt, cykle  
  og gå
• Rejse mindre med fly og mere med tog 
• Tage hensyn til energiforbruget i mine  
  indkøb
• Klikke mig ind på Miljøstyrelsens CO2- 
  beregner www.1tonmindre.dk og se min  
  personlige CO2-udledning«.

Kan én person virkelig gøre en forskel 
                       ved at reducere sit CO2-udslip?

Det kan du læse mere om på vores hjemmeside 
www.agendacenter.dk. Du kan også få gode råd, følge 
med i hvad der sker i kalenderen og ikke mindst 
afgive dit eget klimaløfte (se boks), så også du kan 
være en del af løsningen.

Vær en del af løsningen! Afgiv klimaløftet! Tag ansvar 
for fremtiden! Vi er ikke den sidste generation!
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Nordstjernens redaktion sendte sidste nummer af 
Nordstjernen til Det Kgl. Teater og til Dronning Margrethe 
for at takke for billetterne til den ballet, som 60 beboere i 
februar havde fornøjelsen af at overvære på Gammel Scene. 
Boligområdet har modtaget dette brev fra Amalienborg.

Viseaften i Nord 
- oj, oj for en aften!!!
Det er bestemt ikke nogen tilfældighed, at de 
berømte viseaftener i AB Nords beboerhus er så 
eftertragtede og succesfulde.

Disse aftener har lige fra det første arrangement 
været utrolige populære. De første gange var det »To 
mand frem . . .« som underholdt, men denne gang 
havde man fundet frem til et ensemble, som kaldte sig 
»Bakkesangerinderne« – og hvilken succes! Huset var 
fyldt til sidste plads af både beboere og gæster udefra.

Det var tre »frodige« damer med en mand som 
akkompagnatør, som underholdt os på bedste vis,
og de kunne deres metier. Lige fra starten var der 
en fin stemning, og publikum sang med lige fra første 
sang, og det ’regnede med mønter på terrassen’ 
– i bogstaveligste forstand. Deres repertoire var 
selvsagt ’bakkesangerindernes’, og de er, som de 
fleste ved, ikke kedelige.

Aftenen startede med, at vi fik noget godt at spise – 
jeg var ved at sige – lige som sædvanligt, for det er et 

af kendetegnene på disse viseaftener. Arrangørerne 
formår både at finde god underholdning og at vi får 
dejlig mad – og dét forringer jo ikke stemningen.

Da maden var blevet spist, kaffen serveret og 
»efterskylningen« var startet, blev der spillet op til 
en lille svingom af en udmærket musiker.

Hele scenariet sluttede omkring midnat, og så vidt 
»Nordstjernen«s anmelder kunne se, var alle glade 
og meget tilfredse.

Lad det ikke blive sidste gang, vi fornøjede os med 
en »Viseaften« i Nord!

Næste viseaften finder sted d. 16. november. 
Disco

Foto: Knud Langkjær
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Os i Nord
for beboerne 
i Dam-, Kær- og Kildegården

76. Udgave

Afdelingsbestyrelsen i AB Nord
Henvendelse til bestyrelsen bedes ske inden kl. 
20.00. Bestyrelsen mødes ikke i skoleferierne.

Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. , tlf. 43 62 05 20, 
afdbestkip@comxnet.dk

Bestyrelsen
Bent Eriksen, Kærgården 3 1. tv., tlf. 43 64 47 65,
Hedin Kjelnæs, Kildegården 9 1. th., tlf. 21 69 59 44
Lone Holm, Kildegården 12, st., tlf. 43 64 07 21
Mogens Lethraborg, Kærgården 1 3. th.
Inger Lauritzen, Kildegården 16 1tv 
Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Kildegården 5, 3. tv

Spiseklubben
Tilmelding senest 1 uge før arrangementet til Lidy 
Dørge, Kildegården 1 st., tlf. 43 64 33 76 eller Evy 
Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf 43 64 58 14.

Os i Nord/Nordstjernen
AB-redaktør efterlyses!

Ejendomskontoret
er flyttet til Damgårdsvej 14
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 50

Træffetid: 
hverdage kl. 8.00-9.30
onsdage tillige kl. 16.00-18.00

Albertslund Boligselskab/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup
Telefon 88 18 08 80 
Telefax 88 18 08 81
BO-VEST@BO-VEST.dk 
www.BO-VEST.dk
Åbningstider: 
mandag-fredag kl. 11.00-14.00 
torsdag tillige kl. 14.00-17.00

Aktivitetskoordinator (Byudvalget)
Mai Green Petersen 
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
mgp@bo-vest.dk

Telefon- og adresseliste
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Af Jeannette Nauta-Ridderstrøm

Har andre end jeg hørt den meget store fugl - en 
mega and - der går rundt og fortæller, at vi nu skal 
have den helt store huslejestigning?????
 
Jo, Jo. Den rapper at: 3 rums skal koste 9.000 kr. 
om måneden, og at min dejlige 5 rums skal stige til 
12.000 kr. om månedenn.
 
Er du rigtig klog, så kunne jeg jo bo i hus på 
Strandvejen med have og uden helhedsløsnings-
problematik og løstgående skrønedannende ænder.

Denne fugl vil jeg som repræsentant for bestyrelsen 
meget gerne have plukket helt ind til skindet og 
grillet over en sagte ild, så kan vi alle holde havefest 
på den, når vores projekt er færdigt. OG IKKE 
KOSTER DET ANDEN GÅR OG RAPPER OM.

Gid der i vores bebyggelse ikke var så store ænder, 
der går rundt og spreder den slags i andedammen, 
det kunne jo skramme både boende og tilfl yttere til 
aldrig at komme hertil.

Så Søde And, vil du venligst stoppe din rappen!!!!!

Dementi - Dementi - Dementi

Istandsat beboerhus
Vores beboerhus er netop blevet sat 
grundigt i stand. Der er blevet malet, der 
kommet nye lamper, og der er blevet sat nye 
lofter op. 

Så bestyrelsen håber, I vil være med til at 
passe på huset.

Storskrald
kan afl everes på Damgårdens p-plads 
følgende dage:

Onsdag d. 19. september kl. 16-19
Søndag d. 7. oktober kl. 10-13
Onsdag d. 17. oktober kl. 16-19
Søndag d. 4. november kl. 10-13
Onsdag d. 14. november kl. 16-19
Søndag d. 2. december kl. 10-13
Onsdag d. 19. december kl. 16-19
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Job som omdeler
Vil du tjene dine lommepenge, kan vi 
tilbyde dig et job som omdeler i AB. 
Det drejer sig om afdelingsbestyrelsens 
oplysninger til beboerne - 280 lejemål. Du 
skal regne med 2-3 gange månedligt. Du 
skal være over 13 år.

Henvendelse til Lone Holm, 
Kildegården 12 st., tlf. 43 64 07 21.

Afdelingsbestyrelsen byder 
velkommen til de nye beboere i:

Kildegården 4, 3. tv.
Kildegården 3, 3. th.
Kærgården 2, 1. th.
Kærgården 4, 2. tv.
Kærgården 16, 1. tv.
Kærgården 16, 2. tv.
Kærgården 16, 3. tv.
Kærgården 3, 3. th.
Damgården 16, 3. th.

Billeder fra sidste års julemarked i beboerhuset, hvor der blev 
julehygget, lavet hjemmelavede bolcher, og solgt nisser en 
masse. Foto: MGP

Husk AB’s jule-traditioner
Husk, at der er julemarked i beboerhuset lørdag den 1. december kl. 11-16. Der sælges kalenderlys, 
adventskrandse, juledekorationer, julepynt, julenisser, kaffe og kage, flæskestegsandwich, glögg og æbleskiver.

Om søndagen den 2. december er der juletræsfest for AB’s børn fra kl. 14 i beboerhuset i Damgården 9.

Hilsen afdelingsbestyrelsen 
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Udlejningskalender

Signatur:

for beboerhuset i Damgården 9
Hvis du bruger denne kalender, kan du se, hvornår huset er udlejet eller ledigt. Kalenderen her er opdateret den 
12. september, og huset kan derfor være udlejet eller været blevet ledigt siden. Spørg på ejendomskontoret!

= Udlejet til beboer

= Aktivitet

= Møde

= Fællesspisning

= Banko

= Kan ikke udlejes

Priser ved leje af huset:

Inkl. gulvvask:
1 dag   kr. 1100.-   
2 dage   kr. 1300.-
3 dage   kr. 1500.-
Weekend   kr. 1300.-

Ved egen gulvvask: 
1 dag   kr. 400.- 
2 dage   kr. 600.- 
3 dage   kr. 800.- 
Weekend   kr. 600.- 
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Bæk & Fos
for beboerne 
i Bæk- og Fosgården

Nævnet i VA afd. 8
Nævnskontoret, Bækgården 19,
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69

Formand
Poul Erik Jensen
Fosgården 13, 1. th., tlf. 43 62 06 52. 

Nævnsmedlemmer
Brian M. Jensen 
Bækgården 12, 3. tv., tlf. 25 15 75 95.

Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv., tlf. 43 64 60 83.
troels.jorgensen@gmail.com

Anita Kallesø
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.

Kai Kallesø
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.

Lyna Jensen - 1. suppleant
Bækgården 3 st., tlf. 43 62 20 73. 

Klaus Grand - 2. suppleant
Fosgården 12, 3. th., tlf. 43 62 43 60.

Agnete Laage Høpfner - 3. suppleant
Bækgården 15, 1. tv.,  tlf. 88 96 91 30.

Telefon- og adresseliste
Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 50

Træffetid: 
hverdage kl. 8.00-9.30
onsdage tillige kl. 16.00-18.00

Vridsløselille Andelsboligforening/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup
Telefon 88 18 08 80 
Telefax 88 18 08 81
BO-VEST@BO-VEST.dk 
www.BO-VEST.dk
Åbningstider: 
mandag-fredag kl. 11.00-14.00 
torsdag tillige kl. 14.00-17.00

Aktivitetskoordinator (Byudvalget)
Mai Green Petersen 
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
mgp@bo-vest.dk

Bæk & Fos/Nordstjernen
VA-Redaktør: Troels Jørgensen (Trojor), 
Fosgården 2, 1. tv., troels.jorgensen@gmail.com
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Udlejningskalender 

Signatur:

for beboerhuset 
i Bækgården 17

Hvis du bruger denne kalender, 
kan du se, hvornår huset er udlejet 
eller ledigt. Bemærk, at kalenderen 
er opdateret den 12. september, og 
huset derfor kan være udlejet eller 
været blevet ledigt siden. Spørg på 
ejendomskontoret.

= Udlejet

= Folkemusik

= Aktivitet

= Helhedsløsning

= Møde

= Kan ikke udlejes

Leje af beboerhuset

Beboerhuset er udstyret med service til 60 
personer. Der er musikanlæg med CD-afspiller og 
kassettebånd. Der er et tilstødende sofarum med 
bløde møbler. Huset kan lejes af beboere i Bæk- og 
Fosgården til afholdelse af egne private fester.

Priserne for leje af huset er:
600 kr. for en dag 
1000 kr. for en weekend (fredag kl. 16 – mandag kl. 8)

Aftale om leje af beboerhuset sker ved henvendelse 
til VA’s ejendomskontor på Damgårdsvej 14B.

Foto: MGP



Kalender
Hver uge
Klub Nord
Stensmosevej 14. Åbent for alle (10-15 år) mandag-torsdag 
kl. 12-17.30, fredag 12-17. For 13-15 årige desude tirsdag-
onsdag kl. 18.30-22. Pigeklub hver torsdag kl. 18.30-21.00 
og søndag 16.00-21.00. Se mere på side 3 i bladet.

Syning og madlavning 
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-16 i Pavillonen, 
Damgården 11. Se mere på side 3 i bladet.

Stavgang 
tirsdag kl. 18.30, mødes foran Pavillonen i Damgården 11. 

Baros 
Folkemusik. Onsdag kl. 20, Bækgården 17.

Klub for børn
lørdag kl. 12-14, Pavillonen.

Kultur & Samfund
lørdag og søndag kl. 10-12, samt lørdag kl. 15-18, Pavillonen.

Arabisk sprogundervisning 
for børn, søndag kl. 12-15, Pavillonen.

Cykel-kursus for kvinder
Hver søndag kl. 14. Vi holder pause i Ramadanen. Vi 
mødes første gang igen søndag d. 28. oktober kl. 14 ved 
beboerhuset i Bækgården 17.

Møder
Børn og unge-udvalget, 14/9 kl. 10 i Bækgården 17.

Beskæftigelses-udvalget, 19/9 kl. 13 på Rådhuset.

VA budgetbeboermøde, 25/9 kl. 19 i Bækgården 17.

Udvalget for sundhed og aktivitet, 26/9, kl. 17.30 i Bækgården 17.

Særlige arrangementer
Don Juan på det Kgl. Teater
20. september. Se mere på side 15 i bladet.
 
Afskedsreception
for Mai Green Petersen, d. 26. september. Se side 4-5.

Fællesspisning
3. oktober: Forloren hare m/brunede kartofler og ribsgelé, 
citronfromage. 7. november: Koteletter i fad m/kartofler, 
sveskegrød. 5. december: Flæskesteg m/kartofler, rødkål og 
surt, ris à la mande. Tilmelding til Lidy Dørge, Kildegården 1 st., 
tlf. 43643376 / Evy Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf. 43645814.

De berømte banko-aftener
Mandag d. 1. oktober, 5. november og 11. december i 
beboerhuset i Damgården fra kl. 19.

Viseaften
16. november, Damgården 9. Info om tilmelding 
husstandsomdeles i løbet af efteråret.

Loppemarked
18. november, beboerhuset i Damgården 9.  

Deadline for Nordstjernen
Indsend dit indlæg senest 1. december.

Julemarked
Lørdag d. 1. december kl. 11-16 i beboerhuset i Damgården. 

Juletræstur
D. 9. december. Sæt kryds i kalenderen.

Byudvalgs-styregruppemøde, 27/9 kl. 17.30 i 
Bækgården 17, spørgetid den første halve time.

AB regnskabsbeboermøde, 20/11 kl. 19 i beboerhuset i 
Damgården 9.

Husbestyrelsesmøde, 27/11 kl. 14 i Pavillonen, 
Damgården 11.


