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Kvidder fra redaktionen
Af:Troels Jørgensen

Når jeg går gennem vores boligområde ligner det efterhånden en fornyelse. Og det siges minsandten at til
advent skulle hele området ligne noget helt nyt. Så vi må alle glæde os.
Ikke blot ses det på bebyggelsen. Også i selve området, synes jeg det kan ses, at vi er mere opmærksomme
på at der skal se pænt ud.
F.eks. er det 5 minutter siden jeg så et cigaretskod og 10 minutter siden jeg så en cigaretpakke. Ja sådan
kan jeg næsten blive ved ... der er mindre skrald der ligger og flyder i vores natur. Og så gælder det om at
bibeholde den gode standard; og der må vi alle være med til at lægge vores affald i de rette beholdere. Altså
pap og kun pap i de dertil beregnede beholdere og så fremdeles. Så kan det selvfølgelig altid forbedres.
F.eks. mangler der batteriopsamlere og beholdere til plastic. Men i det store og hele har jeg indtryk af at
vi alle gerne ser et pænt område, hvor man glæder sig til at komme hjem til og nyde tilværelsen i de nye
opholdssteder der planlægges i øjeblikket, hvor både store og små kan have det hyggeligt.
													
trojor.
Der sker så meget...
Nu er der fuld gang i at få lagt asfalt på parkeringspladserne og det får byggeriet til at se mere færdigt ud.
Så skal beboere og deres gæster bare til at overholde de regler der er for parkering. Det er ikke at vise
respekt for andre når man bare ”smider” sin bil foran affaldsøerne eller ude på stierne og de nylagte
stenbelægninger. Det kan være svært at komme ud med sin bil når der er andre der holder i vejen - og det
er ikke sjovt at komme ud og finde sin bil med skrammer, vel?
Samtidig skal det lige siges at der er lov for hvor hurtigt man må køre på parkeringspladserne og den er på
max 15 km/t. Der er ved at blive etableret et stykke mellem de to parkeringsafsnit - over midterstien - der
skal være med til at nedsætte farten. Det skulle de felter
der markere overgangen mellem blokkene også gerne få
bilisterne til.
Der bliver for at markere plads til de der ikke har
carport sat nogle ”søm” i astfalten i stedet for at få
optegnede parkeringsbåse - det får vi måske først på
sigt.
Så imens tingene stille og roligt skrider frem i vores
byggesag og her bliver pænere og pænere skulle vi så
ikke alle sammen vise lidt hensyn til hinanden?
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Subito

Har du noget på hjertet...
...men mangler modet eller færdighederne til at få det ned på papiret? Så hjælper
redaktionen gerne. Ordblindhed, nedbrændte pc’ere og knækkede blyanter
er ingen hindring for at 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.
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Farvel til Hanne

Den 3. september blev en vemodig dag for beboere,
medarbejder og beboerdemokrater i Nord. Hanne - vores
vikar for aktivitetskoordinator Rikke - havde sidste dag på
jobbet efter at have været her siden januar. Hun har betjent
os alle til stor tilfredshed og vi håber hun falder godt til i sin
nye stilling som aktivitetskoordinator i Greve Nord.
Hun blev sendt herfra med blomster, gaver og frokostbord
og jeg tror de fleste Hanne har været i kontakt med gennem
tiden, var forbi for at sige farvel. Hendes altid gode humør
og venlige sind vil blive savnet.
							
Subito

Foto: Anita.
Gavebord og Hanne der siger: Jubii jeg får
gaver.

En beboer skriver:

Et vemodigt farvel...
Nu er det et stykke tiden siden, vi sagde farvel til vores
kære vikar Hanne Degn, som har været os alle en dejlig
medarbejder. Tak kære Hanne, du har været etrolig rar at
samarbejde med.Vi ønsker dig held og lykke med dit nye
job.
Vi vil fra Aktivitet og sundhedsgruppen sige dig tak, fu har
været utrolig. Hilsen fra Lone, Lidy, Birthe, Anita og Evy.
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Turen går til Italien
Af: Anita Kallesøe

En dejlig oplevelse i Italien 2010.
Efter en lang planlægning, sammen med gode venner,
oplevede jeg at rejse til Verona idet skønne Italien for
at se 2 operaer: Aida og Madam Butterfly. Det var
så skøn en oplevelse som jeg sjældent vil glemme.
Stemningen, vejret som var med os, det at få en dejlig
Italiensk middag, gå i operaen, på cafè for derefter
at vandre hjem til vores hotel, det var alle pengene
værd.
Vi oplevede også at se Venedig, sejle ind til den gamle
bydel, se sukkenes bro, hvor fangerne gik over og
aldrig mere kom
ud i friheden
i det skønne
Italien.
Foto: Sukkenes bro

Foto: Gondol

Mad fra hele verden:
Italiensk torskegryde
Ingredienser til 2-3 personer.
5-600 gr. Kabilau
1 Stort hakket løg
1 fed knust hvidløg
1 dl. tomatketchup
1 dl. meget tør hvidvin
1 bundt hakket persille
salt
Tilbehør: Løse ris
Man svitser løget i smør - det skal ikke brunes.
Tilsæt hvidløg, tomatketchup, vin og salt. Lad saucen
komme i kog og læg den rensede torsk i (evt. skåret
i skiver) og lad retten koge til torsken er mør. Ca. 20
min.
Drys med persille og server med de løse ris.


Skal du lave retten til mange mennesker ligger du torsken i en
bradepande skåret i tilpasse stykker.
Saucen laves i en gryde og hældes over fisken.
Dæk det hele med et stykke staniol og stil det i en forvarmet
ovn på 200 grader i ca. 20-25 min.
Et glas tør hvidvin til gør ikke retten ringere.
Velbekomme.
						

Disco

Har du en spændende opskrift?
Så del den med læserne af
Nordstjernen.
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På job for Nord
Haluk: En af vore mænd i driften

Du har sikkert mødt ham.
Enten ude i det fri på sin cykel rundt for at lave de
opgaver, der nu engang er i vore bebyggelser eller
han har været i dit hjem for at lave beboerservice af
den ene eller den anden art.
Her kan du nu læse mere om, hvem Haluk er - både
på job og privat.
Han er født i Konya en storby i Tyrkiet for 31år
siden. Han har gået i skole i 5 år som er den
lovpligtige del, så 3 år i mellemskole og 3 år på
gymnasiet. Imens hjalp han sin far med at lave
landbrugsmaskiner. Så startede han på universitetet
for at læse til elektronikmekaniker, men skæbnen
ville at Hatice netop da var på ferie fra Danmark og
så var lykken gjort. Hatice er også Tyrkisk, men født
i Danmark. De blev gift i tyrkiet og har sammen fået
datteren Aleyna på 9 år og sønnen Berk der er 6. De
lever til daglig i Vallensbæk og Hatice er uddannet
so-su-hjælper. Haluk mener det er godt med to børn
og så ikke flere, for på den måde kan passe rigtigt på
at de begge bliver gode børn.
Haluk har 2 store søstre og 1 lillebror og er med
denm onkel til 5 børn.
Haluk holder meget af at være gårdmand i Nord.
Han kan lide jobbet fordi han kan være både inde og
ude, bruge både sine hænder og sit hoved, men har
er dog gladest for beboerservicedelen, hvor han har
kontakten til os beboere på en god måde. Han vil
gerne uddanne sig videre til Servicetekniker som er
en 3årig uddannelse.
I skrivende stund falder talen på fodbold, hvor vi
venter på kampen mellem FCK og Barcelona - Haluk
mener kampene slutter ude: 1-3 og hjemme 0-1, så
selv om han ikke er Brøndbyfan - det var han engang
- tror han dog ikke på at hans hold kan vinde. Heldig
kan han godt være en gang imellem, når de i driften
spiller om udfaldet fra diverse kampe. Bla. vidste han
at kampen Danmark-Cypern ville ende 2-0 og vandt

derfor indsatsen. Haluk spiller selv lidt fodbold når
han nu alligevel går med sønnen til fodbold.
Haluk har leget turist i Danmark som han siger. Han
har været både i Helsingør og se Kronborg, i Rødby
og Odense, men mangler at komme til Århus som
han meget gerne vil se.
Ferierne går som regel hjem til Tyrkiet og den store
rejseoplevelse vil være en tur til australien, hvor han
gerne vil smage kænguro og selvfølgelig også se dem.
Haluk mener det er må være godt at bo i Nord,
men at vi
må prøve
at finde en
løsning til
de unge
der ikke
rigtig ved
hvor de kan
være uden
at nogen
skælder ud.
		
		
		
Subito

De skarpe om Haluk:
Ikke kræsen, lammekød er godt
Kan lave hurtigretter
Elsker Tyrkisk te
Synger med på popmusik
Titanic bedste film ellers ser han aktionfilm
Familiemenneske
Hader håndbold
Stenbuk: Følsom og loyal
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ABC - nu med hjemmeside!
Nu kan du læse om alt, hvad der rører sig i
ABC og de 4 tilknyttede boligområder ét
sted - den just offentliggjorte hjemmeside
www.abcenter.dk.
Hjemmesiden indeholder både information
om ABC generelt og om, hvordan indsatsen
udmøntes i de forskellige boligområder.
Om ABC
Hvis du undrer dig over, hvad ABC er for en
størrelse - hvordan vi arbejder, hvem der betaler
og hvilke mål vi arbejder henimod - så kan du
finde svar på hjemmesiden. Her findes alt fra
organisationsdiagrammer til beskrivelser af den
metode, vi arbejder efter, og meget andet.
Hjemmesiden indeholder også information om alle
de tværgående tiltag, du som beboer i Nord har
mulighed for at deltage i eller få gavn af. Tilbud til
børn og unge, wellnessferie og ABC-penge til nye
projekter er blot nogle få eksempler på disse.
Hvad sker hvor?
Vidste du, at Blokland har en fiskeklub, hvor alle
beboere fra Nord også er velkomne? Eller at Syd er
blevet inspireret af fællesspisningen i Nord, og nu
har stablet deres egen version af den på benene? Og
var du klar over, at det første
aktivitetslokale nu står klar i
Kanalen?
På hjemmesiden kan man
læse om alle aktiviteter og
initiativer i de fire områder,
der samarbejder med ABC.
Lad dig inspirere af projekter
i Kanalen, Syd og Blokland
- og bliv (endnu) klogere på,
hvad der sker i Nord.



Når enden er god...
Hjemmesiden har været længe undervejs - og har
givet visse ABC-medarbejdere et par grå hår. Således
gik hjemmesiden for eksempel ned få timer før
receptionen, hvor den skulle have været lanceret
- og det lykkedes kun med hiv og sving at få en
lettere amputeret version i luften få minutter før
afsløringen! Nu skulle siden dog fungere som den
skal - til stor lettelse for både BO-VESTs IT support
og de involverede ABC-medarbejdere.
En levende hjemmeside
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med
spændende tilbud, nyheder og gode historier og vi hører også meget gerne fra dig! Har du en
interessant historie, et smukt billede eller bare
forslag til, hvordan siden kan blive endnu bedre, så
tøv ikke med at kontakte os. Du kan henvende dig til
ABC’s områdesekretariat i Kanalens Kvt. 104 eller
skrive til abc@bo-vest.dk.Yderligere informationer
finder du på....

www.abcenter.dk
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Nyt fra Ejendomskontoret
Der sker en masse i driften i Nord. Der har været
afholdt møde i gruppen for at lave en prioritering
af de opgaver der skal udføres gennem året.
Der har været mange malersyn både fraflytter og
almindelig vedligeholdelsessyn. Der er også blevt
brugt nogle timer på at få flyttet de biler der ikke
havde overholdt varslingerne i forbindelse med at
der skulle asfalteres.
Samtidig er der gang i at lave nogle nye
nummerpladeskilte til carportene.
I AB´s afdeling er der forsøg med en ny måde at
håndtere storskrald. Det skal nu ligges i enden af
affalsøerne på søndage. Folder er omdelt

mindst testet deres kondital. Dette sluttede så med
et arrangement for alle medarbejder. Der deltog
mere end 100 ansatte i en dag på Albertslund
stadion. Her var minigolf, orienteringswalk,
forhindringsbane, boldspil og så blev der holdt
foredrag om sundhed. Der var også et oplæg med
zumbadans og dette havde stor tilslutning.
Begge dage var lavet for at ryste medarbejderne
sammen på en sjovere måde og man må sige de fik
rørt sig.
En medarbejder udtaler: Det var hyggeligt at se
kollegaer man ikke er sammen med til hverdag, så
hun glæder sig til næste års strabadser.

Der opfordres dog meget til at farligt Gårdmand Finn fyldte 50 år i november og vi
affald afleveres på ejendomskontoret ønsker ham alle hjertelig tillykke med dagen og
i åbningstiden.
det skarpe hjørne både fra driften, beboerne og de
øvrige ansatte.
Foto:
Storskraldsaffald
smidt i området.

Der er dog også gang i noget sjovere for
medarbejderne end bare at passe deres job.
De har haft en intern tur på bakken hvor de
deltog i femkamp. Denne bestod i skydning med
bue og pil, dart, frøskydning, kast med skumbolde
og så en målskydning med bold, hvor der blev
sunget for dem der skorede mål. Oh la oh la oh la.
Bo-Vest har i år haft focus på trivsel og sundhed
hos medarbejderne. De har næsten alle fået
lavet et sundhedstjek, hvor de har fået styr
på deres: blodsukkertal, blodtryk, BMI og ikke
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Turen gik til Langeland - beboerferien 2010
Beboerferien gik i år til det naturskønne Langeland - nærmere bestemt til Hovborglejren på Nordspidsen
af øen. Ligesom tidligere år blev ferien mulig via et tilskud fra Socialministeriet, så
deltagerne fik en ferie med alt betalt for få hundrede
kroner pr. person. Beboerferien er dels en rigtig
god mulighed for en billig ferie for familien, og
dels en oplagt måde at få nye venner og bekendte i
boligområdet. Dette var der også rig mulighed for i
år, da 50 personer fra området havde sagt ja tak til
ferien.
Turen var i år præget af diverse trafikale
udfordringer. Overfor ses en mindre udfordring
skabt af en - ifølge føreren af bilen - helt usynlig
grøft. Meget kendetegnende for ferien kom hjælpen
dog lynhurtigt, og kort tid efter var kortegen køreklar
igen.
Bussen formåede også både at vælte et hegn og
tabe et hjørne - men formåede dog ikke at finde
vores destination hverken første, anden eller tredje
gang! Heldigvis blev også disse små bonus-oplevelser
taget med beundringsværdig ro og godt humør fra
deltagerne.
Beboerferierne byder også altid på sjove udflugter
- således også i 2010, hvor turen gik til henholdsvis
Odense Zoo og Strynø. I Zoo var der traditionen
tro masser af sjove dyr at kigge på og legepladser
at udforske. På Strynø kunne børn og voksne sejle
i kajak, tage en tur i kreaturprammen, eller bare dase i solen. Den lille ø bød
på masser af naturoplevelser, og den i dagens anledning bookede naturvejleder gjorde sit for at udvide
beboernes horisont og informere om det sydfynske øhav og naturens finurligheder i al almindelighed. For
eksempel gjorde det hos mange børn stort indtryk, at en han-krabbe har to tissemænd!
Der var dog også masser af tid til at slappe af, lege og hygge sig på den dejlige lejr, Hovborglejren. Lejrens
naturskønne oplevelser med skov, strand og ikke mindst badebro bød på masser af underholdning for
især børn og unge, mens terassen var det foretrukne tilholdssted for de, der ikke var til vandkampe og
krabbe-kolonier. Turen bød dog på endnu mere underholdning i form af en konkurrence designet af en
feriedeltager, en pirat-skattejagt, en teaterforestilling opsat af alle de deltagende børn og meget andet!
Som koordinator var det en fornøjelse at deltage i både planlægningen og selve beboerferien. Det skyldtes
både de frivilliges kæmpe indsats og entusiasme og den gode stemning, der herskede på ferien. Især børnene
demonstrerede stor vilje til at hjælpe og inddrage hinanden, hvilket på alle måder var beundringsværdigt.
Herfra kan kun lyde en stor opfordring til at deltage i beboerferien næste år!
													
HSD
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Foto: Hanne
Badning fra broen

Foto: Hanne. Kagen til kaffen
på ankomstdagen

Foto: Hanne.
Til venstre:
Snobrødsbagning
Til højre:
Skattejagt

INDLÆG FRA EN TILFREDS BEBOER:

Vedrørende dejlig Beboerferie til Hovborglejren på Langeland i tidsrummet 11. juli
- 16. juli 2010
Efter at have boet i bebyggelsen i adskillige år, valgte jeg i år at deltage i Beboerferien. Det var
sandelig en STOR, STOR oplevelse! Det hele var en stor fornøjelse at deltage i, og vejret var perfekt.
Hovborglejren var et rigtig dejligt sted, hvor vi havde mange hyggelige timer, og endvidere var vi på to
fine udflugter, dels til Odense Zoologiske Have og dels til Strynø.
Børnene havde det også pragtfuldt med bl.a. at fange krabber (med spegepølse som madding) ved
stranden, der lå 2 minutter fra lejren. Fra stranden blev der også badet flittigt af store og små.
Det var hyggelige mennesker, at være sammen med og de forskellige madhold fremtryllede dejlige
måltider til os. Jeg var på oprydnings-opvaskehold, og var bl.a. meget glad for at være på ”hold” med
Abdel, han var rigtig god til den kæmpe-opvaskemaskine.
Søde Hanne var vældig hjælpsom og til stede alle vegne på en yderst behagelig måde.
Meget, meget stor kompliment til Hanne og Anita, de var helt fantastiske, de klarede det hele til UG
med ”kryds og slange”.
Som det fremgår, var det en meget vellykket Beboerferie!!
Med venlig hilsen
Lene Holm
Damgården 6, st.
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Børn & Unge
Legepatruljen leger af

Så er Legepatruljesæsonen slut for i år. Sidste legedag i Syd og Kanalens Kvarter var d. 11.oktober.
Nu er det tid til at evaluere hvordan det er gået, med henblik på at beslutte om der også skal være Legepatrulje næste år, og
om der i så fald skal laves ændringer i projektet.
Det har været et svingende antal børn der har deltaget i den ugentlige legedag, men tovholderne i Legepatruljen har det indtryk,
at det generelt har været en populær aktivitet hos de mindre børn.

Ungdomsmagasin

ABCs nye ungdomsmagasin er lige på trapperne. Det hedder 2620
og er fyldt med historier skrevet af unge i Albertslund. Bladet vil blive
husstandsomdelt i ABCs boligområder, så hold øje med postkassen.
Er du ung og har lyst til at være med i redaktionen? Der er en professionel
journalist tilknyttet som kan hjælpe dig til at fortælle dine historier. Så har
du noget på hjerte, du gerne vil dele med andre, så er ungdomsredaktionen
måske noget for dig.
Så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Stine Jespersen på 60
35 46 32

En rejse til fordommenes land

For at udrydde fordomme bliver man nød til, at møde dem man er mistroiske overfor med åbent sind....
disse ord læste jeg for nylig i en avisartikel. Ordene i sig selv kan vi alle forstå, men hvad indebærer de og
hvad betyder de for mig?
For 12 år siden tog jeg for første gang på en rejse for at møde nogen, som jeg på baggrund af min
opdragelse og min kultur egentlig var lidt mistroisk over for. Det var min første rejse til Marokko med min
mand, som dengang var min kæreste.
Vi blev mødt i lufthavnen af min svigerfar og min svoger med kys og kram. Kyssene blev hurtigt til en del af
min ferie og hverdag i Marokko. En ting vi jo ikke er vandt til i Danmark. Det blev dog hurtigt normalt, men
lidt svært, når det var tandløse tanter, der kom fra landet.
Jeg blev mødt med en mur af varme udenfor lufthavnen, rødt sandet landskab og bjerge i horisonten.Sproget
var højt, larmende og lød som en hurtig sang. Støvet hvirvlede uden for vinduet og vejene var fyldt med
mennesker, biler, heste og æselvogne. I boderne langs vejen, som bugnede med alverdens frugter, blev der
råbt priser i en tone som på aktionerne i Danmark og jeg blev hurtig betaget af denne meget anerledes
verden.
										
Fortsætter på næste side.
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En rejse til fordommenes land

- fortsat

Min mistro blev hurtigt bragt til skamme. Jeg blev modtaget med åbne arme, nysgerrighed og respekt, noget
som jeg har værdsat meget. Jeg var jo kristen, anerledes og havde helt andre overbevisninger end dem.
De påtog sig opgaven at tage imod en, de burde være mistroisk over for, med åbent sind. Hvilken befrielse
og lettelse. I mine efterfølgende besøg har jeg langsomt opdaget, at forskellene ikke er så store som vi tror.
De bekymrer sig om de samme ting som os og taler om de samme ting. Den store forskel er, at troen fylder
meget. Troen fylder ikke på en ekstremitisk måde, men på en naturlig måde. De er født til at være muslimer,
som jeg er født til at være kristen. De afholder traditioner. EID som er afslutningen af ramadanen er en
stor fest, børnene får gaver og alle er glade, lidt ligesom vores jul. Nogle marokkanere beder 5 gange om
dagen nogle gør det ikke, men det er noget de stræber efter for at blive et helt menneske og for at komme
tættere på gud. I starten var det svært for mig at forstå, at sætte mig ind i, men samtidig kunne jeg se, at det
gav dem tryghed, nærvær og sammenhold - det at tro på noget godt. Min viden om deres kultur åbnede
op for forståelsen og anerkendelsen af, at deres levevis kan være lige så god som min og det har gjort det
nemmere for min mand og jeg at opdrage vores børn.
Jeg nævnte i sidste artikel, at vi hjemme hos os holder på kriste og muslimske højtider. Det har været en
proces som til tider har været svær, at gå på kompromis er ikke altid let, men vi har nu børn der bliver
opdarget til, at kende begge deres rødder og forstå, at det er i orden at være mangfoldig.
Vi har været bekymrede for om det ville blive et problem i vores børns opvækst, om de ville blive splittede
og frustrerede, men vi har glade og åbne børn, der er stolte af at deres mor og far er forskellige, de glæder
sig til alle højtiderne og betragter sig selv som helt almindelige danske børn med et ekstra touch af etnisk
krydderi. Jeg oplever dog, at min ældste søn har en tendens til ,at vælge venner der har en anden etnisk
baggrund end dansk. Om det er en tilfældighed eller fordi han føler sig mere ens med dem, er svært at sige.
Ind imellem bekymre det mig da også lidt, men når jeg spørger min søn om han føler sig dansk eller arabisk
siger han, at han er dansker med en arabisk far.
Vi oplever tit at folk skeler lidt til os på gaden. Jeg er selv lidt mørk af natur og vi kunne nemt fremstå som
en familie af anden etnisk baggrund.Vi har oplevet grimme bemærkninger, min mand er feks. blevet skældt
ud af ældre damer i bussen, når han har spurgt om de ville sidde ned: “Jeg vil fandeme ikke sidde hvor du har
siddet” blev der promte sagt. Jeg er blevet set ned på, fordi jeg har valgt at blive gift muslim. “Du er da ikke
rigtig klog” osv. Jeg har dog også enkelte gange oplevet at få positive bemærkninger.
Den jeg blev mest stolt af var, da en mand sagde: “Jeg er glad for at møde en person, der har været modig
nok til at følge sit hjerte og ikke tænker på, hvad andre mener”.
Vores børn har heldigvis ikke oplevet så meget endnu, jeg tror dog det er uundgåeligt, et faktum jeg må se i
øjnene, selvom det ikke er rart. J
eg er stolt af mit valg og har aldrig fortrudt det, hvad end det måtte indebærer, hvad andre end mener og
tænker er deres liv.
Jeg har mit liv og det er godt og dejligt.
													

TAM
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Det sker her - i Nord !
På denne side kan du få inspiration til aktiviteter, du kan deltage i.
Læs om nye aktiviteter i hvert nummer.
MULTIKULTUREL
ÆLDREKLUB
ALBERTSLUND

Vi har i Ældreklubben
afholdt vores store
åbningsfest d.3.august
2010 hvor vi havde
besøg af viceborgmester
Mehmet Kûcûkaken,
aktivitetskoordinator
Hanne, medlemmer
af AB`s bestyrelse og
beboere som alle har
hjulpet til med at vi kan
have klubben i Nord.

rejser til udlandet.
Vi har vejledt og
givet information
om pensionens
indhold, satser
og forklaret hvad
der står i pensionsmeddelelsen
fra 2010.
Vi har fået fortalt
om forstørret
hjerte, årsager og
følgeproblemer.

Fremmødte gæster

Vi har haft en lille diskussion om beboerhusets
åbningsproblemer og skæve åbningstider.
Formanden Mohammad Zafarullah Rana kan kontaktes på: Zrana@gmail.com eller telefon 46997046
		
		
Subito/Mohammad Pana
				

Hanne, Mehmet, Jeannette og Winnie

Vi har derefter haft åbent hver tirsdag og torsdag
i beboerhuset Damgården 9 fra kl. 11.00 hvor alle
ældre er velkomne.
Vi har afholdt møder og gennem dem fået sammensat en bestyrelse og ledelse af klubben.Vi har
lavet vores egne vedtægter.
Vi har hjulpet medlemmer med bla. at søge visum,
få afklaret nogle problemer, rådgivet og hjulpet
med at rette og skrive en klage.
Vi har en af dagene brugt tiden på at forklare
regler for og indberettelse af pensionisters
12

Mohammad og Perwes

Foto: Perwes
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”Fluen” - igen, igen...
”Sommerfluen” undrer sig…
…over at der ikke er sket mere med vore
udeområder. Midt på foråret – altså i den kølige tid
- fik vi at vide, at man ikke på grund af den hårde
vinter, havde haft mulighed for at komme videre
med de omtalte områder, men så vidt ”Fluen” har
kunnet mærke, så er frosten gået af jorden for længe
siden – ja, vi har endda haft noget som lignede en
varmebølge.
Ikke sådan at forstå, at ”Fluen” ikke kan lide varme,
det kan den i høj grad, men det at få snavsede
fødder kan den altså ikke li’ – jeg ved hvad jeg taler
om, jeg har nemlig seks af slagsen, fødder altså.
Det hænder jo, at der kommer regn, og så ligner
vore udeområder altså noget, som kun myg har
glæde af. Der er vandpytter overalt, og når det
ikke regner, kan det godt med lidt god vilje, ligne
en grusgrav. Kunne vi ikke få den gyldne middelvej,
altså nogle udeområder, der ”ligner” nyanlagte
udeområder? Jeg tror, vi er mange, som ser frem til
det – navnlig børnene.
Der har været forslag om legepladser fremme og
der er spæde forsøg på at etablere nogle sandkasser,
navnlig i Kildegården, men det blev ikke rigtig til
noget, rammen til sandkassen blev opsat, men så
skete der ikke mere, af og til er den så fyldt med
vand, at man kunne overveje at dyrke ris i den!

mennesker, som har fokus på problemerne angående
alt det grønne – og det lyder da dejlig positivt!
Som man måske også ved, så holder jeg meget af
vore affaldsøer, jeg syntes de er meget lækre – for
fluer altså. Det er jo dér, jeg henter min frokost
bl.a. Men jeg kan ikke forstå, at der stadig er
forældre, som sender deres børn ned med affald,
når børnene er så små, at de ikke kan løfte låget
på affaldscontaineren. Og hvad gør børnene så? De
hælder affaldet ud på gulvet i affaldsøen, for så kan
affaldsposen da bruges igen! Det er jo med at spare
hvor man kan.
Jeg er også spændt på, hvornår man stopper med at
parkere kreativt, hvorfor ikke leje en carport? Det
er dét, de er blevet bygget til. Man kunne prøve, at
få lejet en lige i nærheden af sin bolig, så bliver man
ikke så træt i benene, når man skal gå hen til sin bil,
for der kan jo være langt – mindst 40-50 meter – og
så i varme, eller når det er blevet mørkt, uha, uha.
Nok af ”Fluen”s udgydelser for denne gang – men
jeg ser stadig frem til pæne udeområder.
						
Disco

Nå, det kan jo være, at det bliver til noget, når det
bliver vinter igen – en julegave måske! Hvem ved?
”Fluen” er videbegærlig, den prøver at samle
oplysninger og ”særheder” om vort boligområde,
og så har den selvsagt forbindelse med ”Insekternes
Efterretningstjeneste”, og det er en god ting. Man
har erfaret, at der pågår fælles bestyrelsesmøder,
der er også nedsat en arbejdsgruppe, som siges at
være meget flittig for at finde en plan for de omtalte
udeområder – selvfølgelig i nært samarbejde med
gårdudvalg og – måske, hvem ved – nogle kloge
13
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Befolkning og boliger i Albertslund
Af: Sten Christiansen, Borgmester
Fremtidens gode boligby er en by, der udvikler de mange kvaliteter byen har i dag. Albertslund bygger sin udvik-ling på ideerne:
bykvalitet, demokrati og mangfoldighed. Det er et særkende for vores by, at det grønne er en del af vores boligområder. At
kanaler og vandbassiner er med til at skabe rekreative områder, som vi som borgere nyder godt af.

Et intenst og spændende byliv

Der kommer 800 nye boliger i Albertslund de næste 15 år, hvis ellers byudviklingsplanerne folder sig
helt ud.
Nye bebyggelser, omdannelse af erhvervsområder og fortætning af boligområder, der giver mulighed
for en mere blandet og varieret by, hvor vi kan tilbyde mange forskellige boligtyper, ejerformer og
boformer. På den måde får vi en mere fleksibel by, der også tilgodeser albertslundernes behov for at
flytte internt i kommunen.
En god boligby er en by, der er attraktiv for nye familier. Selv om vi lige nu er på vej til at
sammenlægge to skoler, så har vi et godt skolevæsen.Tre nye daginstitutioner indvies indenfor det
næste år. Nye borgere giver liv til Albertslund.
Vi kan alle sammen arbejde for, at det bliver en spændende by, der møder og omgiver borgerne i
fremtiden. Det er nogle af de ting, der er beskrevet i den nye kommunalplan, hvor der også gøres
meget ud af trafik og grønne områder. I det hele taget betyder vores værdier for byens udvikling, at
vi tænker den som en varieret helhed.Vi tænker for eksempel grønne områder og vandarealer ind i
den måde, vi tilpasser os klimaændringer på. Og ny arkitektur tænkes sammen med boligtrivsel og
energiløsninger.

Image, trivsel og byliv

Der er mange udfordringer på boligområdet i dag,
der har betydning for Albertslund som en god boligby.
Albertslund ligger i konkurrence med København og
andre kommuner, og boligmarkedet er mærket af
krisen for salg og udlejning. Og invisteringerne i det
private boligmarked går trægt.
På den anden sideligger der unikke muligheder i
de mange almene boliger, der bliver renoveret i
Albertslund de kommende år.
Moderne og klimavenlige almene boliger i et varieret
bymiljø er på mange måder Albertslunds fremtidige
økonomiske fundament.

Foto: Sten Christiansen i Netværkshuset
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FREM OG TILBAGE ER –
NÆSTEN LIGE LANGT…

Her er en god historie om
byggesagen!

For år tilbage blev der født et barn,
det tilhørte selvfølgelig både mor’n og far’n.
De nye forældre boede i Vridsløselille eller
Herstedøster – måske i Herstedvester,
det var inden kommunen fik en borgmester,
der var ”kun” et sogneråd, men de folk, de gik til den,
de var rimeligt enige, der var ingen, som ku’ split’ dem.
Af boliger var der ikke ret mange,
så en lejlighed var ret svær at fange.
Alligevel kom der nogle stykker fra den store by,
og fik en bolig, helt uden at kny.
Og pludselig begyndte en udvikling at komme,
vi blev altså flere – ja, mange, før tiden var omme,
”Herstederne” blev til ”Albertslund”,
vi blev den del af et moderne samfund.
Det omtalte barn kom i skole med mere,
han forblev ikke enebarn, der kom da flere.
Da skolen var færdig var pladsen lidt trang,
at blive boende hos mor og far, gjorde vejen lidt ”lang”,
han fik bolig i Morbærhaven, det var ikke tilbagegang,
en rimelig husleje, nu ku’ han studere,
eller lære noget andet, hvis han ville vide mere.
Der gik nogle år, han mødte en pige,
- han havde vist aldrig set hendes lige –
de to hørte sammen, helt i fryd og gammen,
og pludselig skulle de blive til tre – og ikke kun to,
de skulle skaffe sig en bolig, helst en med fred og ro.
Storbyen København fristede, det er, hvad man tror,
der blev pludselig langt hjem til far og mor,
hvad gør man så? Man søger tilbage,
dér, hvor man havde de skønne ungdomsdage,
af sted ud vestpå, til et gårdhus måske.
Behøver jeg at fortælle, hvor de nu bor?
de fandt et godt sted – i Albertslund Nord!
Ja, tiden den viste, hvad der måtte ske,
så fik de barnet – det er da nuttet,
og så er ringen rent faktisk sluttet!

Beboerindlæg: Indsender er redaktionen bekendt.

						

Lidt godt humør i hverdagen.
Jeg har en “sød” historie.
Man har i Nordstjernen nr. 17 efterlyst sjove
historier vedrørende byggesagen - her er en.
En kold, mørk vinterformiddag så jeg ud af mine
stuevinduer (døre), der var - som så ofte - en
platform med to håndværkere.
De stod over for hinanden, de tog to trin på hvert
ben og krydsede så én gang bag det andet ben. Det
gentog de nogle gange. Det så pudsigt ud.
Det gik så op for mig, at de dansede.
Et herligt syn.
Jeg kommentererede det efterfølgende, da de
var kommet ned, og de fortalte at den ene skulle
lære nogle dansetrin, idet han skulle i byen den
efterfølgende dag.
Heldigt, at jeg oplevede det, for det var ret kort tid
“undervisningen” foregik.
Endvidere har næsten alle håndværkerne været
veldig sympatiske.

- disco -
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Mad skal spises
ikke spildes
Tag en oksesteg og del den i 5 og smid så den ene i skraldespanden.....Nej vel! Det ville da være for dumt.
Tag så 5 æbler og smid det ene ud........bedre? Nej vel også dumt.
Men det er altså sådan vi gør, smider 1/5 af vores mad i skraldespanden. Det gør vi, enten fordi vi har købt
for meget og ikke har nået at bruge det, inden det blev for gammelt eller fordi vi har tilberedt mere, end vi
kan spise.
Hver dansker smider ca. 65 kg mad i skraldespanden hvert år - og det er altså ikke kartoffelskralderne og
gulerodstoppene det drejer sig om, tæller vi dem med, er mængden det dobbelte. Alene i Albertslund løber
madspildet op på i 2.000.000 kilo. Det er et enormt spild. Og vores madspild betyder jo også, at vi hver især
bruger 20 % mere på madbudgettet end vi behøver. de penge kunne nok bruges bedre på anden vis.
Derfor handler det om:
			
- kun at købe det ind, som vi har brug for
			
- at bruge alt det vi køber ind
			
- ikke tilberede mere end vi kan spise
			
- gemme og bruge rester dagen efter
Har du brug for inspiration til “restemad” så prøv f.eks. www.stopspildafmad.dk

Mad skal i munden - ikke i skraldespanden
												
God appetit
										
Agendacenter Albertslund
										
www.agendacenter.dk

Det er attaktivt at sidde i bestyrelse fordi....
Jeg er en kvinde med mange synspunkter og meninger om snart sagt alt og at komme ind i bestyrelsen ser jeg som
en fantastisk mulighed for at få nogle af mine meninger ud til andre og være med til at gøre en forskel. En forskel
enten i det miljø jeg bor i eller de ting der sker og skal ske her hvor jeg bor. Jeg har valgt at bo alment, fordi man som
beboere har mere at få indflydelse på end som husejer. At side i en bestyrelse kan være en ny indfaldsvinkel til job og
ansvar andre steder. Nogle arbejdsgivere ser det lige frem som en god ting i et cv, fordi det for dem er ensbetydende
med at man er vant til at være med til at tage ansvar, at man kan arbejde sammen med fuldstændig fremmede og
måske endda tør tale i åbne forsamlinger. Samtidig kan man i vores bestyrelse komme på rigtig mange kurser i alt fra
blad og regnskab til konflikter i beboersammensætningen og som ordstyrer.Vi har masser af tilbud og stadig flere
kommer til. Dybbest set er det vel kun fantasien der sætter grænserne for hvor klog man vil blive og hvor meget tid
man vil bruge. Det er nemlig ingen hemmelighed, at hvis man arbejder seriøst for sit område, så tager det tid. Og så er
det jo meget nødvendigt at ens bagland – familien –også synes det er i orden at man bruger den tid på det og væk fra
hjemmet. Men som sagt så er jeg kommet ind og som jeg ser det lige nu skal der meget til før der er nogen der kan få
mig ud derfra. 												
Subito
16

ALBERTSLUND NORD

Op
slags t
avle
n

ge.
n
e
r
or d
ier
f
t
k
d
e
e
l
tilinger.
rkst
p
l
æ
v
ie
hjæ gn
ng.
a
Stud n du fvåe ansø
7
56
i
8
a
r
k
3
k
8
Hertil at s mid 20
og
Ha.
t
k
d
ta
Kodnog ste
ti

Der er ingen der er kommet med
svar på konkurrencen fra sidste
nummer af Nordstjernen. Vi prøver
en anden gang, så er der nok en der
vil vinde en luksuskasse fra hjemis.

Så er de unges blad på gaden
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Det grønne områdeudvalg
Før sommerfeiren blev begge
afdelingsbestyrelser enige om at nedsætte en
arbejdsgruppe med det ene formål at få arbejdet
med de længe ventede legepladser og grønne
områder sat i gang.
Gruppen tog på en studietur til de heromkring
liggende legepladser i Albertslund for at finde
inspiration til, hvordan vores områder og
legepladser måske kunne se ud.

Gruppen fremlagde på et fælles bestyrelsesmøde
forslag, ideer og plan for hele området. Der var
en god og saglig debat om hvordan vi kom videre
og det blev vedtaget at gruppen skulle fortsætte

arbejdet.
Den 14. september indkaldte gruppen så
til et stormøde i AB´beboerhus for begge
afdelingerne. På mødet blev hele oplægget
fremlagt for beboerne og der var efterfølgende
en masse gode forslag fra de fremmødte, som
gruppen vil bruge i det videre arbejde. på
samme stormøde skulle der vælges 2 beboere
fra hver afdeling til gruppen.
Udvalget har fra starten lagt vægt på at
den enkelte beboer har medindflydelse på
nærområdet, da det er vigtigt at den enkelte beboer er med i arbejdet omkring deres blok for at alle kan
være glade for at bo i Nord. Derfor var det også vigtigt at beboerne kom til blokmøderne som blev afholdt
18
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Det grønne områdeudvalg
umidelbart efter stormødet.
Vi har i gruppen været rundt om mange
metoder til at finde midler til området, så som
reklame legeplader, vind en legeplads og der
kigges igen på at sende ansøgninger ud til fonde
og den slags.
Gruppen planlagde så en fest for de unge i
Nord, da vi alle ønskede, at de også skulle
involveres og have indflydelse på, hvad de synes, der skal til for, at de synes, det er fedt at bo i Nord.
Der blev lavet foldere og plakatter, som blev omdelt og fremmødet var stort.Vi fik besøg af 30 unge i
alderen fra 16 til 24 og havde en rigtig hyggelig aften med chips og god musik - leveret af nogle unge i Nord.
Der kom mange ideer og meninger frem denne aften.
Vi har i gruppen haft et par møder efterfølgende for at
afstemme forventninger og ønsker.
Vi har sat gang i nogle nye tiltag ud fra listen over de bløde
værdier, som de unge havde focus på. Der skal eksempelvis den
29. november
ses spansk
fodboldkamp på
storskærm i VAhuset.
Foto: RSO Arbejdsgruppen arbejder

Vi er i gruppen, der nu er på 15 personer, ved at planlægge
nogle månedlige aarrangementer for de unge.
Det bliver spændende, når gruppen efter det arbejde vi har
haft, skal ud og se på hele området, for at se om vi kan få det
Foto: RSO Ønskerne placeres
puslespil til at gå op, som der er efter alle de gode ønsker fra
alle.
Det sidste der bliver kigget på er økonomien for det er
noget der kræver beboermødebeslutning i begge afdelinger
og vi har besluttet at vi vil arbejde så visionært som muligt
og ikke se på begrænsningerne før til slut.
Se der skal nok komme til at ske ting og sager her i Nord i
2011 som vil være synlige for enhver.
							

Subito

Billederne er fra de 5 områder vi besøgte. 			
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Onsdag den 03-11-10:
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Onsdag den 01-12-10 (Julemenu):

Onsdag den 02-02-11:

Hovedret:
Flæskesteg med
kartofler & rødkål.
Dessert: Ris à la mande,
Kirsebærsauce - Kaffe

Hovedret:
Gule ærter med tilbehør.
Dessert:
Lagkage og kaffe

Onsdag den 09-03-11:

Forret: Laksemad.
Hovedret: Benløse fugle med hvide
kartofler, grøntsager & surt.
Kaffe
Gæstekok: Jan Thurmann

Onsdag den 04-05-11:

Hovedret: Dampet laks
med
flødestuvet spinat &
kartofler.
Dessert: Æblekage - Kaffe

PRISER for deltagelse:
Beboere: kr. 35.- ¤ Gæster: kr. 45.- ¤ Børn 0-5
år: kr. 10.- ¤ Børn 6-10 år: kr. 20.- ¤ Børn 1115 år: kr. 25.20

Onsdag den 06-04-11:

Forret:Tomatrand med
hønsesalat
Hovedret: Sort gryde
med ris.
Kaffe

Onsdag den 01-06-11:

Hovedret: Helstegt
nakkekam med
krydderurter, pikantsauce,
små
ovnbagte kartofler og
bønner.
Dessert: Pære Belle

TILMELDING - SOM ER BINDENDE SKAL SKE SENEST 1 UGE FØR
AF HENSYN TIL ARRANGEMENTET.
TILMELDING SKER TIL EVY MIDDELKOOP
- 43 64 58 14
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Fællesspisningen?
Har I prøvet det?
Hvis man ikke har prøvet at deltage i Fællesspisningen, ja, så har man snydt sig selv for en god oplevelse.
Fællesspisningen afholdes den første onsdag i månederne september, oktober, november og december samt
februar, marts, april, maj og juni. At der ikke afholdes noget i januar skyldes vel den kendsgerning, at man
går ud fra, at folk i julen og nytåret har indtaget så megen dejlig mad, så der ikke er behov for at afholde
fællesspisning – man skal da også have noget at glæde sig til.
I 2009 havde fællesspisningen i AB Nord såmænd 25 års jubilæum – tænk engang, man har kunnet samle
beboerne i samtlige 25 år. Alene det, taler vist for sig selv.
Det er rent faktisk en billig fornøjelse at deltage. For en voksen betales kr. 35.-, for en gæst, som man måske
inviterer med er prisen kr. 45.-, for børn fra 0-5 år kr. 10.-, for børn fra 6-10 år kr. 20.- og for børn fra 11-15
år er prisen kun kr. 25.-. Man kan købe drikkevarer til meget rimelige priser, så er man fri for at slæbe det
med hjemmefra. For at give et lille overblik over de menuer som fx er blevet serveret i indeværende sæson
bringes her en oversigt over alle de dejlige retter:
En anden – syntes forfatteren – rigtig dejlig ting er, at man lærer en masse af de øvrige beboere at kende, og
måske under en anden vinkel, end man plejer, og det gavner beboermiljøet.
At maden altid er yderst veltillavet og velsmagende er rent faktisk næsten en selvfølge, den bliver tilberedt
af bl.a. Lone Langkjær, og hun kan sin metier. Et par gange eller tre i sæsonen er der en gæstekok, Jan
Thurmann, og han er heller ikke tabt bag en gryde, eller vogn, som det vist hedder.
Prøv en gang at deltage, og I vil ikke fortryde det. Jeg ved, at ”Fluen” også har været på besøg – ikke for at
spise noget af den dejlige mad – næh, det var blot duften, som tiltrak.
På glædeligt gensyn til ”Fællesspisningen”.

–disco-
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Gæster fra Holbæk

Jeres udsendte fik den 22. oktober fornøjelsen af at være vært for en flok mennesker fra Ladegårdsparken i Holbæk.
De skal igang med en større byggesag og havde så fået ideen, at komme forbi vores bebyggelse for at se, hvordan vi
har gjort det.
De kom i en stor bus flere mand høj end det jeg havde regnet med til at starte med. Der var arkitekter,
beboerdemokrater og driftsfolk.
Witraz gav morgenbrød og jeg havde dækket bord i VA-huset.

Foto: Gruppen på tur i Nord

Efter en hurtig præsentation fik vi en lang og god snak
om, hvordan vi har gjort tingene her i Nord. De spurgte
meget ind til ABC samarbejdet og til, hvor involveret
kommunen er og har været - specielt økonomisk. De var
meget imponerede over alle de tilbud, vi har og især over,
at nogle af dem faktisk har kørt i så mange år.
Vi tog efterfølgende en tur rundt i bebyggelsen for at
vise, hvordan vi her har fået åbnet op så her er blevet
lysere. De synes det var godt med det udsyn der er
gennem blokkene.Vi fik en snak om hvordan vi havde fået
parabolerne væk fra facaderne og det ville de da afgjort
bruge når de kom hjem.

Da vi nåede frem til ældreboligerne i Bækgården kom
Mogens som kaldet ud af opgangen og fik så lige lov til endnu
en gang at fortælle om det at bo her i Nord.
Vi kiggede på AB´beboerhus - da de åbentbart også skulle til
at have et sådant. Det synes de var et godt hus. Jeg fortalte
lidt om de tiltag vi skal i gang med omkring udeområderne,
som jo har lidt lidt under vores byggesag.

Foto: Mogens fortæller i ældreboligernes indgangsparti.

Alt i alt en rigtig god formiddag og så tog de ellers afsted i
deres store bus.

					
Foto: Ældreboligerne i VA
Foto:Witraz
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Udpluk fra markedsdagen 2010
Fotos af Stine Jespersen
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OS I NORD - AB

Os i Nord
for beboerne
i Dam-, Kær- og Kildegården
80. Udgave

Telefon- og adresseliste
Afdelingsbestyrelsen i AB Nord
Henvendelse til bestyrelsen bedes ske inden kl.
20.00. Bestyrelsen mødes ikke i skoleferierne.
Mail: abbest-afdnord@bo-vest.dk
Træffes på Tlf. 4364 5570 iflg. kalender
Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. tlf. 43620520
Næstformand/Kasserer
Pia Christensen, Kildegården 14, 2. tv.
Bestyrelsen
Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Kildegården 5, 3. tv.
Søren Petersson, Kildegården 10, 3 tv.
Anni Johansen, Kildegården 12, 3 th.
Mediha Bilgic, Kærgården 10, 1 th.
Anita Frandsen, Kildegården 6, 3 tv.
Suppleant
Winnie Duncan, Kildegården 14, 2 tv.
Gorm Carlsen, Kildegården 8 st.
Nordstjernen
Ansvarshavende redaktør:
Jeannette Nauta-Ridderstrøm.
Flere skribenter er meget velkomne.
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Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 50
Træffetid:
hverdage (undtagen onsdag) kl. 8.00-9.30
onsdage 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. 10.00-14.00
torsdag tillige kl. 10.00-17.00
Aktivitetskoordinator (ABC)
Rikke Stougaard Olesen
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
Børn og unge-konsulent (ABC)
Stine Jespersen
Bækgården 17
Tlf. 60 35 46 32
smo@bo-vest.dk

OS I NORD - AB

Datoer for direkte kontakt til din bestyrelse:
Se opslag ved beboerhuset.
Husk du altid kan sende en mail til: abbest-afdnord@bo-vest.dk eller ligge et brev i
postkassen ved beboerhuset eller hos formanden Kildegården 14 st.
Du kan også mod forudgående aftale komme til vores møder i den første ½ time, d.v.s.
fra kl. 18.00 til 18.30. Derudover er der åbent fra kl. 17 - 18 (uden aftale).
Husk at du også kan indtale din besked på vores telefonsvarer på tlf. 4362 5570 og så
ringer vi tilbage ved det førstkommende bestyrelsesmøde.
Kirsten (formand) træffes på tlf. 43 62 05 20 indtil kl. 20.00

Udlejning af AB’s beboerhus
AB’s beboerhus i Damgården 9 kan lejes af beboere i Kilde-, Kærog Damgården til private fester og aktiviteter.
Udlejning kan ske ved henvendelse til Ejendomskontoret i
åbningstiden, Bækgården 14.
Priser for leje af huset (inkl. gulvvask):
1 dag: 		
1000 kr.
Weekend:
1500 kr.
De nærmere regler for udlejning får du, når kontrakten
underskrives.

Rum til aktivitet!
Er du interesseret i at låne huset eller
enkelte lokaler til boligsociale aktiviteter
for alle beboere i Nord, skal du kontakte
aktivitetskoordinator Rikke Stougaard på
tlf. 60 35 46 34 eller rso@bo-vest.dk.
Der betales ikke leje af huset til
aktiviteter eller projekter, der er åbne for
alle i Nord.
Øvrige oplysninger fås ved henvendelsen.
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BÆK & FOS - VA

Bæk & Fos
for beboerne
i Bæk- og Fosgården

Telefon- og adresseliste
Afdelingsbestyrelsen i VA afd. 8
Nævnskontoret, Bækgården 19,
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69
Formand
Anita Kallesø
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.
kallesoe@comxnet.dk
Bestyrelsesmedlemmer
Klaus Grand
Fosgården 12, 3. th., tlf. 43 62 43 60.
Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv., tlf. 43 64 60 83.
troels.jorgensen@gmail.com
Poul Erik Jensen
Fosgården 13, 1. th., tlf. 43 62 06 52.
Lyna Jensen
Bækgården 3 st., tlf. 43 62 20 73.
Mikkel Rømer Jespersen, 1 suppleant
Bækgården 15, 3 th
Agnete Laage Høpfner , suppleant
Bækgården 15, 1. tv., tlf. 88 96 91 30.

Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 50
Træffetid:
hverdage (undtagen onsdag) kl. 8.00-9.30
onsdage 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. 10.00-14.00
torsdag tillige kl. 10.00-17.00
Aktivitetskoordinator:
Rikke Stougaard Olesen
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
rso@bo-vest.dk
Bæk & Fos/Nordstjernen
VA-Redaktør: Troels Jørgensen (Trojor),
Fosgården 2, 1. tv., troels.jorgensen@gmail.com
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BÆK & FOS - VA

Åbent hus i ældreboligerne
Repræsentanter fra både BO-VEST og Albertslund Kommune sad klar til at besvare spørgsmål og vise rundt i
lejligheder i Kanalens Kvarter, da der var åbent hus i ældre- og tilgængelighedsboliger.
Og det var en stor succes. Rigtig mange slog vejen forbi for at få et kig på de lækre boliger og mange viste stor
interesse for boligerne.
Flere benyttede sig også af muligheden for at få lavet en beregning på, hvor meget boligerne ville koste med eventuel
boligstøtte. Da det er kommunens opgave at visitere til en sådan bolig, var der også flere, der kunne udnytte
lejligheden til at høre mere om, hvordan det sker.
Fra kanalen var der flere der tog turen forbi Bækgården og her stod Mogens klar med en rundtur. Han fortalte om
hvordan det er at bo her i Nord og specielt om hvordan det er at bo i ældreboligerne.
Vi kan nu fortælle at det faktisk er lykkes at leje dem alle ud.
Så blev der holdt reception for VA´s formand Vinie Hansen i Bo-vest.Vinie fylder 60 år - tillykke med det. Samtidig har
hun nu været i det boligsociale arbejde i 30 år - flot gået.
Der var til receptionen et stor fremmøde af alle der kender Vinie og som hun har samarbejdet med alle disse år.
Der blev holdt taler og spist pindemadder i den helt store stil - for ikke at tale om gavebordet der bare voksede og
voksede. Stort dobbelt tillykke til en sand beboerdemokrat.

Udlejning af VA’s
beboerhus
VA’s beboerhus i Bækgården
17 kan lejes af beboere i Bækog Fosgården til private fester/
arrangementer.
Udlejning kan ske
ved henvendelse til
Ejendomskontoret i
åbningstiden, Bækgården 14.
Priser for leje af huset:
1 dag: 		
Weekend:

600 kr.
1000 kr.

De nærmere regler for
udlejning får du, når
kontrakten underskrives.

Rum til aktivitet!
Er du interesseret i at låne huset eller
enkelte lokaler til boligsociale aktiviteter
for alle beboere i Nord, skal du kontakte
aktivitetskoordinator Rikke Stougaard på
tlf. 60 35 46 34 eller rso@bo-vest.dk.
Der betales ikke leje af huset til
aktiviteter eller projekter, der er åbne
for alle i Nord.
Øvrige oplysninger fås ved henvendelsen.
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Kalender
Hver uge

Særlige arrangementer

Zumba-dans for voksne og unge piger
Hver torsdag kl. 18.00 til 19.00
Damgården 9 - hvis det rykkes annonceres det
fra gang til gang.

Bankospil

Klub Nord

Fællesspisning

Tai Chi & Ci Gong

Juletrætur
Søndag den 12.12.2010
Billetter til salg efter først til mølle princippet den
30.11.2010.
For nærmere information kontakt Evy( se ovenfor)

Stensmosevej 14. Åbent for alle (10-15 år) mandag-torsdag kl. 12-17.30, fredag 12-17. Desuden tirsdag-onsdag kl.
18.30-22.

Hver onsdag fra 1.12 - for alle!
kl. 17.00 til 19.00
Selskabslokalet i Blokland 2A
Vand og frugt gives til undervisningen.
Brugerbetaling 10 kr. pr. gang.
Tilmelding ikke nødvendig.

Mandag den 6.12.2010, 7.2.2011, 7.3.2011, 4.4.2011,
2.5.2011, 6.6.2011
Beboerhuset Damgården 9 kl. 19.00
Første onsdag i hver måned kl. 18.00. Se menuen i bladet.
Tilmelding, der er bindende, senest 1 uge før arrangementet til
Lidy Dørge, Kildegården 1 st., tlf. 43643376 eller til Evy Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf. 43645814.

Pigeklub

Hver mandag og onsdag kl. 17-20 i Netværkshuset., Damgårdsvej 10.

Syning og madlavning
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-16 i Pavillonen,
Damgården 11.

Stavgang

Tirsdag kl. 18.30, mødes i Beboerhuset, Bækgården 17.

Baros
Folkemusik. Onsdag kl. 20, Bækgården 17.
Klub for børn
Lørdag kl. 12-14, Pavillonen.
Kultur & Samfund
Lørdag og søndag kl. 10-12, Pavillonen.
Hveranden fredag kl. 18-20, Pavillonen.
Arabisk sprogundervisning
For børn, søndag kl. 12-15, Pavillonen.

Deadline for næste nummer af Nordstjernen
Indlæg sendes eller afleveres til redaktion inden 15. december

