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Har du noget på hjertet...
 
...men mangler modet eller færdighed-
erne til at få det ned på papiret? Så hjælper 
redaktionen gerne. Ordblindhed, ned-
brændte 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.

Her midt i sommerens varme/kulde er det på 
sin plads at minde om foråret i år. Det kom som 
en eksplosion! Her i vores bebyggelse - Nord - 
var det helt sikkert, at det kunne registreres med 
det samme. Der er så mange tidligt blomstrende 
efterhånden store træer, der giver udeområderne 
en elegant lethed og en duft breder sig omkring i de 
mange grønne pletter. Selv nogle enkelte påskeliljer  
kan stå i fred et par dage og lyse op. Men ellers 
er mirabellerne flittige og det tegner til at blive et 
rigtbærende blommeår også i år, til stor glæde for 
mirabelle-spiserne. Lad os håbe, de får samlet mange 
sammen, så der ikke bliver alt for mange tilbage, der 
får lov at blive liggende. 
Den nye brede grønne gennemgang i Bæk-Fosgården 
skal jo blive en blomstereng med lysegrønne 
birke, og det ser ud til, at de gror til trods for 
hældningsgraden på adskillige af dem.  Vi kan så også 
glæde os over, at der ikke er ledige lejligheder, men 
tværtimod venteliste.  Med de yderligere initiativer, 
det grønne udvalg (læs mere inde i bladet) har på 
tegnebrættet, ser det ud til at ”Nord” bliver et 
attraktivt boligområde i Albertslund, så betegnelsen 
”sort” helt forsvinder. Og hvis vi alle medvirker til 
et godt bo-miljø i vores bebyggelse, er der ingen 
tvivl om at fremtiden tegner lys for både beboere og 
området her i ”Nord.”
     Trojor

Foråret kom bragende...

Så kom den da endelig
den ventede sommer –
det vil sige, vi håber den kommer,
ellers er det en ”ommer”,
vi kan da ikke blive ved med at ha’ vinter,
der er vel noget, som kan det forhindre.
Det er så rart, når vejret er pænt,
alle steder virker det så rent,
der er rent faktisk slet ingen gener,
lige bortset måske fra politiets 
udrykningssirener,
når de går i gang får man næsten et chok,
og til daglig er der vel trafikstøj nok.
Lad os nyde det halvår,
som kan være så dejligt,
når sommeren er go’,
er det ikke ubelejligt.       
     Disco

Et sommerdigt
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Grøntsager vokser ikke i 
supermarkedet
Naboskab med jord mellem fingrene
Mange steder i Danmark er man blevet 
opmærksomme på, at haver er en god indgangsvinkel 
til et positivt naboskab. I Nord har vi haft haver i 
mange år og sidste år  blev der også åbnet op for 
beboere i AB kunne få en have. Jeg er selv en af dem 
som lige har fået en have, jeg troede egentligt ikke 
at jeg var et have menneske.  I min barndom er jeg 
vokset op med en kæmpe have og min forældre 
brugte utrolig meget tid på den. Måske er det derfor 
jeg var lidt skræmt. På den anden side elsker jeg 
friske grøntsager og ideen i, at mine børn 
finder ud af, at ”grøntsagerne ikke vokser i 
supermarkedet”. 

Indre ro
Da vi overtog haven var den fyldt med græs 
og vi hurtigt købt haveredskaberne, så alt 
jorden kunne vendes og græsrødderne 
fjernes. Det var et hårdt arbejde, men det 
skred hurtigt fremad og vores have blev 
rigtig flot. Vi har lige plukket de første 
jordbær, kartofler og kålen vokser, det er en 

skøn fornemmelse.
Man får en indre ro af stilheden og fuglesangen 
en tidlig lørdag formiddag og ikke nok med det, 
så er der en form for terapi i at få noget til at gro, 
hvem ved, måske stimulerer det generne fra vores 
forfædres dyrkelse af jorden.  
 
Når alle de flotte ord er sagt, så skabes der et 
fantastisk naboskab imellem haveejerne. Alle har 

taget godt imod os, hjulpet og vejledt os, og snakken 
flyder en lind strøm over hegnene i haverne. Vi har 
alle samme interesse, uanset hvilket land vi kommer 
fra og der skabes en gensidig respekt, som er skøn 
at mærke. 

Havefest
I slutningen af maj holdte vi den årlige havefest, flere 
griller var linet op og det bugnede med grillspyd, 
hakkebøffer og pølser. Vejret var dejligt, stemningen 
god og der blev snakket på liv og løs.

Igennem min tid som beboer i Nord 
har jeg hele tiden været engageret som frivillig, det 
har givet mig en følelse af at hører til. Haven er 
endnu en bekræftelse på, at et godt naboskab får 
beboerne til at føle sig trygge og have et fællesskab, 
noget jeg varmt kan anbefale.
     TUNA

ALBERTSLUND NORD

Billeder fra 
Nyttehavernes 
sommerfest 
Foto: TUNA
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Områdefornyelsen er på vej. Hængekøjer, 
klatrevæg, vandløb, soppebassin og 
blomsterbuske er nogle af de elementer der 
arbejdes med i arbejdet med udearealerne.

Udearealerne skal fornys
I januar 2012 fik Albertslund Nord endelig 
midler til et områdefornyelsesprojekt af 
Albertslund Kommune og Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter. Derefter har kommunen 
sammen med arbejdsgruppen for udearealer - der 
består af beboere og repræsentanter fra begge 
afdelingsbestyrelser - arbejdet med WITRAZ 
landskabsarkitekter om at lave et forslag til en 
flerårig Helhedsplan for udearealerne.

En samlet plan i flere etaper
Grønningen omdannes i Helhedsplanen til en 
Aktivitetskile og i haverummene imellem blokkene 
laves der hyggelige steder til ophold for både børn 
og voksne og legeområder for især de mindre børn. 
I Helhedsplanens etape 1 bliver vægten lagt på 
omdannelse af Grønningen til en Aktivitetskile, men 

Aktivitetskile og regnvandsbassiner

også enkelte steder i haverummene bliver der lavet 
grillpladser, mødesteder og ny beplantning. I etape 2 
bliver Aktivitetskilen gjort færdig og i haverummene 
vil der blive lavet endnu flere mødesteder, 
legeredskaber og komme mere beplantning. Etape 3 
og 4 består af langsigtede muligheder for udvikling 
af området, f.eks. placering af et evt. kommende 
beboerhus, som ikke er økonomisk realistisk i dag, 
men forhåbentlig bliver det på sigt.

Regnvandskloakker skal renoveres først
Boligselskaberne har netop erfaret at alle 
regnvandskloakkerne i Albertslund Nord snarest 
skal gennemrenoveres for 9 mio. kr. Pengene skal 
findes i selskabernes driftsøkonomi. En væsentlig 
del af finansieringen af dette beløb kan dog fås som 
refusion fra Albertslund Vandforsyning, hvis der 
etableres et anlæg til Lokal Afvanding af Regnvand 
(LAR) i stedet for et nyt kloaksystem. (Se faktaboks) 
Fordi et LAR-projekt kræver en opgravning af 
store arealer, skal LAR-anlægget bygges før der 
kan etableres opholds- og aktivitetsområder på 
udearealerne.

Aktivitetskilen. Hele Grønningen 
omdannes til et sports- og 
legeområde med mødesteder for 
både børn og voksne. 
Illustration: WITRAZ landskab

På overfladen af et LAR-anlæg kan der etableres spændende 
lege- og vandområder, som regnvandet først skal løbe 
igennem, inden det løber ned under jorden. 
(Foto: Ukendt oprindelse)
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Aktivitetskile og regnvandsbassiner

BO-VEST undersøger mulighederne for LAR
Over sommeren 2012 undersøger BO-VEST de 
tekniske og økonomiske forhold ved et LAR-projekt, 
for at se om projektet giver mening praktisk og 
økonomisk. Efter sommeren håber man at have et 
bedre billede af økonomien og hvad det betyder i 
forhold til Helhedsplanens tidsplan for fornyelsen 
af udearealerne. Bestyrelserne har været løbende 
orienteret og er positivt stemt overfor projektet, 
hvis det kan reducere de store omkostninger ved 
den nødvendige kloak/regnvandsløsning. 

Vil du vide mere?
Der vil efter sommerferien blive udsendt mere 
detaljeret information om den kommende 
Helhedsplan for udearealer og om lokal afvanding af 
regnvand.
Se også Albertslund Nords hjemmeside under 
”Områdefornyelse” for nyt om projektet og tidsplan.

I haverummene 
mellem blokkene 
etableres grillpladser, 
legepladser for 
mindre børn, ophold 
og der plantes 
lave blomstrende 
busketter. 
Haverummene 
startes op i etape 
1, men nogle tiltag 
skal finansieres af 
driftsmidler og vil 
komme i en etape 2 
og 3.
Illustration: WITRAZ 
landskab

Faktaboks:
Et LAR-anlæg består af store underjordiske anlæg 
i form af faskiner, hvor regnvandet opsamles og 
derefter i langsomt tempo kan nedsive igennem 
jordlagene til grundvandet. Herved undlader man 
at lede det ud til det kommunale kloaksystem, som 
kan være svært belastet ved større regnskyl.



Albertslund Kommune fik sit 
eget kriseberedskab for nogle 
få år siden. Det startede med 
at kommunens brandchef Peter 
Soley fik opgaven af borgmesteren 
med at få frivillige ind i opgaven.
Annoncer kom i avisen og nogle 
meldte sig og skrev kontrakt med 
kommunen. Derefter startede 
uddannelsen af de frivillige. Det 
første var 1. hjælps kursus som 
de frivillige fik gennem den 
kreds vi hørte under den gang. 
Hedehusenes frivillige beredskab.
Jeg meldte mig ind sidste år og 
siden er det gået stærkt.

I juni i år blev vi en selvstændig 
kreds under beredskabsstyrelsen. 
Vi har fået en bestyrelse med 
Sanne som Kredsleder. Sanne 
er også den der sørger for kaffe 
og kage de fleste gange til vores 
møder og undervisning.

Vi har alle gennemgået et 
kursus i radiokommunikation 
sidste år efterfulgt af et kursus i 
brandslukningsudstyr og hvordan 
vi skal kunne hjælpe brandvæsnet 
ved større brande. Og i år 
er 3 af os blevet uddannet til 

forebyggelsesinstruktører. På sigt 
skal vi uddannes i indkvartering, 
forplejning, evakuering og som 

førstehjælpsinstruktører. 

Hvad er det så vi laver ud over at 
hygge os og lære en masse?
Vi har allerede fået flere faste 
opgaver: Børnefestugen, hvor vi 

passer trafikken 
morgen og 
eftermiddag og i løbet 
af dagen hjælper med 
de småskader der 
måtte forekomme og 
går brandvagt. Det 
samme har vi gjort 

ved et operaarrangement på 
Birkelundgård. Vi har været lånt 
ud som statister til Kulturnatten 
– hvor vi var forskellige ofre for 
brandsår og forgiftning. Vi har 
haft samaritter vagten ved 6-
dagesløbet i forum og har som 

Billede af en kage 
bagt til en af vore 
undervisningsdage.
Foto: Subito

Jeannette som statist på kulturnatten: 
Brandsårsoffer, ser meget ægte ud, ik?

Nødkøkken klargøres til Grøn Dag. På billedet 
vores kasserer Maria

Kriseberedskabet i Albertslund 
Kreds Albertslund

det sidste fået muligheden for at 
deltaget i opbygningen af en lejr til 
nogle børnehjemsbørn fra Polen, 

hvis vi vil.

Det er jo vigtigt at 
huske at det hele er 
frivilligt og at vi alle 
deltager med det vi 
kan og den tid vi har 

og har lyst til. Dog er vi forpligtet 
til 12 timers deltagelse om året 
via vores kontrakt. Vi får samtidig 
gratis medlemskab til bladet: 
beredskabet hvorigennem vi kan 
få lidt rabat til nogle små ting 
ellers er alt ulønnet.
Vi har fået en meget flot uniform 
der kan klare de opgaver vi 
kommer ud til og som mange 
andre kredse er lidt misundelige 
på at vi allerede har haft råd til.
Kredsen har også en del udstyr til 
brand, en samaritter campingvogn 
og et nødkøkken, men der er 
mange ønsker på vores liste: Så 
ligger du inde med en 8 personers 
bus du ikke lige skal bruge tror jeg 
gerne kredsen modtager den 

Skulle du have fået lyst til at 
vide mere om - eller melde dig 
som frivillig, er vi at træffe på 
foreningernes dag d. 8. september 
i Albertslund centret.
     
Subito

Bestyrelsen i Kreds 
Albertslund: fra venstre 
mod højre: Sune, Peter, 
John, Sanne, Jeannette og 
Maria. 
Foto: Subito
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Igennem mange år har 
Danmarks Statistik 
udarbejdet tal for alt muligt, 
de kan udarbejde statistik på. 
Således også indvandring;  og 
her kommer KÅS ind. 

Bogstaverne er forkortelsen på 
Kommune Års Service og er et 
redskab for bl.a. kommuner til 
at udarbejd planer for hvordan 
befolkningen fodeler sig på mange 
måder. Statistikken dækker helt 
ned til f.eks. vores boligområde 
VA 8 ”Bæk- og Fosgården.”  
Kommunen har haft til hensigt at 
få en befolkningssammensætning 
i området som går på, at få en 
ligelig fordeling 
af gammel- og 
nydanskere. Er det 
lykkedes? 

Det kan besvares 
med et lille ja; hvilket 
tallene viser. I 2007 
boede der 231 
gammeldanskere 
her og i 2011 var 
tallet 244. Så lidt 
er der sket. For nydanskernes 
vedkommende gælder det så 
selvfølgelig at tallet er faldet fra 
��� til 468. At den forskel er 
større betyder, at det samlede tal 
af beboere er dalet 768 til 712. 
Og her kan det konstateres at 
der bor flere over 65, nemlig en 
fordobling på 4 år fra 3� til 71. 
Det tal kan næsten tolkes som 
at mange er glade for at bo her 
siden de er blevet. 

Til gengæld er antallet af børn 
under 6 næsten halveret og børn 
fra 7-17 formindsket fra 220 til 
164. 

Og hvis ovennævnte tal har gjort 
dig mere nysgerrig, kan de fås 
gennem Danmarks Statistik. 
Det kan også fastslås at af 
gammeldanskere med børn er 
der i løbet af 4 år ingen forskel  
sket, men uden børn er der sket 
en tredobling. For nydanskeres 
vedkommende gælder det at 
den eneste mærkbare forskel er 
for par med børn hvor tallet for 
tilflyttede, er faldet fra 10 til 3 
familier. 

Dette er blot et lille uddrag af 
talmaterialet; men det tyder på, 
at kommunal anvisning har en 
berettigelse i et boligområde som 
vores.

   trojor

KÅS-tal 
- hvad betyder det?
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Hvem er vi?

Foreningens navn er PakDan 
Kulturforening med hjemsted i 

Albertslund.
Foreningen er en selvstændig, 

demokratisk og
 partipolitisk uafhængig organisation, 
som udfører folkeoplysende arbejde.

Hvad er vores formål?
Foreningens formål er at oplyse om de 

danske
 og pakistanske mærkedage og at

arrangere og iværksætte 
interessegrupper

 for medlemmerne.

Foreningen driver en week-end skole, 
hvor der undervises i sprog

og PC brug, og hvor der ydes 
lektiehjælp i matematik m.m.

Foreningen tilstræber at samarbejde 
med andre 

foreninger i Danmark, der har samme 
formål.

Medlemskab
Som medlemmer optages enhver, som 

har lyst og
 vilje til at arbejde for foreningens 

formål og som
kan se berettigelsen i foreningens 

eksistens.

Kontaktoplysninger
Javaid Akhter -   

2288 9740
Sadiq Beg - 6047 

9633
Parweez Iqbal - 

4362 2729
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Som kollega og ejendomsfunktionær har 
Peter har altid et hej og et smil tilovers. Peter 
ser lyst på livet og ser sig selv som en positiv 
person, - også selvom der ikke altid har været 
så meget at grine af. 

Nordstjernen har 
mødt Peter til en snak i 
ejendomsfunktionærernes 
frokoststue. Mens vi begge 
sidder med en kop halvkold 
kaffe ved den mønstrede 
voksdug, fortæller Peter 
åbent og ærligt om sig selv 
og sit liv. 

Peter er meget tilfreds med 
at være i Nord som ejen-
domsfunktionær, Han star-
tede i praktik i februar,  og 
fortsatte i en løntilskudsstilling. Fornylig kom han 
gennem nåleøjet, da der skulle ansættes nye folk i 
driften, hvor han blev indkaldt til samtale på lige fod 
med alle de andre ansøgere. 

Det gode ved at arbejde her i Nord er både det 
faglige indhold og det sociale. “Der er altid forskel-
lige ting at lave, dagene er aldrig ens, og så er det 
rigtig rart at være ude” Siger Peter og tilføjer, jeg kan 
rigtig godt lide, når der en gang i mellem er tid til at 
snakke med gamle hr. Hansen, eller at et par unge 
kommer forbi og spørger til mine tatoveringer” 
“Jeg kan godt lide de mange forskellige mennesker 
her, for mig er alle lige”. Peter fortæller, at han er 
ligeglad hvor folk kommer fra, han tager dem som de 
mennesker der er. 

Nu er Peter nået til det sted i sit liv, hvor han gerne 
vil være. Han er 33 år, bor i Albertslund har et fast 
job, gode kolleger og en stabil hverdag. Hans eneste 
bekymring er hans børn, som helst ikke skal lide 
under hans nyligt forliste ægteskab. 

For Peter er det vigtigt at børnene få en mere tryg 
opvækst end hans egen var. For 20 ca. år siden på 

Amager startede en barsk periode i Peters liv. Der 
var meget dårligt selskab i Peters yngre år, som det 
senere krævede en stærk vilje at komme væk fra. 
Den vilje begyndte så småt at få tag i Peter, da han 
blev far til sin ældste datter. 

For Peter er det aldrig for sent 
at lære noget nyt. “Jeg har lavet 
mange dumme ting i mit liv, men 
jeg synes jeg er blevet voksen” 
Jeg har fundet den gode vej og 
vil gerne bidrage til samfundet.” 
Peters historie er en succeshi-
storie, om at selv om man er 
en ghettodreng fra Amager, kan 
man godt finde den rette kurs.  
Peter er meget åben og fortæl-
ler gerne om sine livserfaringer 
på godt og ondt, men lytter 
også gerne til andre. “Jeg er altid 

nysgerrig på, hvem der er inde bag ved, - alle menne-
sker har en historie”. 

Peter er far til fire, og bruger selv sagt en hel del af 
sin fritid derhjemme med sine børn. “Det sker, at jeg 
laver en god brunch eller gør lidt mere ud af maden 
lørdag aften. Jeg kan godt lave god mad, men i hver-
dagen bliver det mest til en hurtig gryde spaghetti 
med kødsauce” Indrømmer Peter.  År tilbage gik 
Peter på kokkeskole og havde da også en overgang 
job i en kantine i et ministerium. 

“Jeg kan godt lide at spille fodbold med vennerne, 
her om sommeren er det sjovt at dyste om det bed-
ste mål eller en venskabelig tackling.” Peter hører 
også meget musik, det kan være alt fra dødsmetal til 
Mozart. Han elsker pop, men det er heller ikke sjæl-
dent, at der bliver skruet op på volume-knappen, når 
radioen spiller et godt gammelt rocknummer.

Peter arbejder pt. lidt all around i gårdene, men skal 
fra oktober have Kærgården som sit primære om-
råde. Han glæder sig over, at være blevet fastansat og 
regner med at blive i jobbet i mange år endnu.     
        RSORSO

ALBERTSLUND NORD

På job for Nord



Nyt fra Ejendomskontoret 

Hvis du har spørgsmål 
ang. udlejning er du vel-
kommen til at skrive til 
ejendomskontoret på mail 
nord@bo-vest.dk eller 
ringe på 43�4�050

�
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UDLEJNING AF 
BEBOERHUSENE
På ejendomskontoret oplever vi 
ret ofte, at der er tvivl om hvilket 
beboerhus man kan leje, samt 
hvordan man forholder sig, når 
man gerne vil leje et beboerhus.
Vi vil derfor fortælle her, hvordan 
tingene hænger sammen.

Man kan kun leje beboerhuset 
i den afdeling man bor i.
Det vil sige, at bor man i Kilde–, 
Kær-  og Damgården, kan man 
kun leje beboerhuset Damgården 
9,
og bor man i Bæk – Fosgården, 
kan man kun leje beboerhuset 
Bækgården 17.

Kun ”Juridisk lejer” kan leje 
beboerhuset.
Det betyder, at det kun er den 
/dem, som står på lejekontrakten 
på lejligheden, som kan 
skrive under på lejeaftalen af 
beboerhuset. 
Dette er vigtigt, da det er 
underskriveren, som har ansvaret 
for lejeaftalen, og betalingen bliver 
opkrævet sammen med huslejen.

Hvordan gør jeg, når jeg vil 
leje beboerhuset. ?
Hvis man vil leje beboerhuset, 
kontakter man ejendomskontoret, 
man kan sende en mail, ringe, eller 
møde op i kontortiden. Herefter 
lægger vi en kontrakt i jeres 
postkasse, som i skal underskrive, 
(husk kun juridisk lejer) og leverer 
tilbage til ejendomskontoret. 

Der er sat dato på, for hvornår 
kontrakten skal være afleveret. 
Såfremt denne dato overskrides, 
vil aftalen blive annulleret, men vi 
plejer lige at ringe til jer først, det 
kunne jo være at man bare har 
glemt tiden.

Udlejningsregler.
Bestyrelserne har lavet nogle 
udlejningsregler samt instruktion 
/ betjeningsvejledninger, som 
man får udleveret sammen med 
lejekontrakten. Det er en god ide, 
at læse dem igennem, inden man 
skriver under.
Som skrevet, er det bestyrelserne, 
som beslutter hvordan reglerne, 
samt priserne skal være, det er 
ikke ejendomskontoret. Det 
betyder, at hvis man ikke er enig, 
eller har andre ideer, kan man 
stille op på beboermøderne med 
sine forslag, det er kun her der 
kan ændres på disse.

Vi håber, med denne lille ”info”, at 
have fjernet den usikkerhed, der 
måske har været, når man gerne 
vil leje et beboerhus.
Man er altid velkommen til at 
spørge os.

Med Venlig Hilsen
Ejendomskontoret

Hvad gør jeg hvis mit vaskekort 
bliver væk eller ikke virker? Du 
kontakter ejendomskontoret, 
hvorefter der bestilles et nyt. Det 
koster 100 kr. og leveringstidern 
er ca. 8 dage. 

Vaskeriernes åbningstider:
Damgården 9. 7.00- 22.00
Damgårdsvej 14b. 7.00-22.00

OBS:
Hvis dit vaskekort til Damgårdsvej 
14b ikke har været benyttet i 3 
mdr. eller mere lukkes kortet 
automatisk, hvorefter du er 
nødt til at henvende dig på 
ejendomskontoret, hvor vi vil 
forsøge at åbne det igen eller 
bestille et nyt. 

Vaskekort
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Børn & Unge 

ALBERTSLUND NORD

Pigeklubben  

Igen i år er � unge fra Nord blevet ansat som 
fritidspatruljer. De vil hele sommeren og efteråret 
arrangere lege for børnene i Nord. De har allerede 
afholdt både en fodboldkamp og en rundboldturnering 
på græsplænen bag ved Fosgården, hvor mange børn 
deltog. Hold øje med udhængsskabene for hvornår 
Fritidspatruljen igen inviterer til spil og leg. Du kan 
også sende en sms til Lone på 603�4632 og melde 
dig til vores gratis sms service for aktiviteter for 
børn og unge. Så modtager du en sms, hver gang 
Fritidspatruljen eller ABC arrangerer lege for børn.    
Fritidspatruljen hjælper også en gang imellem 
ejendomsfunktionærerne med at holde bedene, samle 
skrald eller andre opgaver.  
Så støder du på 5 unge, der flittigt er i gang med at 
fjerne ukrudt, så sig endelig hej. 

� seje drenge, herunder 2 fra Nord, var i april en 
uge i praktik som Brandmænd ved vestegnens 
Brandvæsen. Det var en hård uge, hvor drengene 
fik lært en masse om samarbejde og prøvet 
egne grænser af. Drengene fik prøvet at slukke 
ildebrænde, røgdykke, bygge en tømmerflåde 
og de bestod tilmed også et livreddende 
førstehjælpskursus. Som afslutning på ugen lavede 
de en flot opvisning, hvor de viste hvordan man 
befrier en person, der er indespærret i en bil og fik 
efterfølgende overrakt diplomer af Jens Mikkelsen. 
formand for Børne- og undervisningsudvalget i 
Albertslund.  

Gennem ild og vand

Fritidspatruljen sætter 
gang i børnene

Af Lone Holm Clausen

Er du fyldt 10 år og har lyst til at hænge ud med 
andre piger, snakke, lave lektier, spille Wii og bare 
hygge dig, så kom forbi pigeklubben. Vi laver en 
masse forskellige aktiviteter og du er selv med til 
at bestemme hvad vi skal lave.    
Ring til Lone på 603�4632 for mere information 
eller kig forbi en dag. Husk der er også lektiehjælp. 
Pigeklubben har åbent hver mandag og onsdag fra 
kl. 18 – 20, Netværkshuset, Damgårdsvej 10. 



Der var trængsel og munter 
stemning da Netværkshusets 
brugergruppe afholdt 
loppemarked. Duften af 
nybagte tyrkiske pandekager 
og pakistanske samosa trak 
folk til.

Sonja Ottesen har tidligere lagt 
vejen forbi Netværkshuset. selv 
om kalenderen ofte er fuld,  
kommer hun ind omkring når der 
er arrangementer. ”Sidst var jeg 
her til tekstiludstilling, jeg kommer 
også af og til for at drikke en kop 
kaffe. Det er ærgerligt at her ikke 
kommer nogle flere med dansk 
baggrund. Loppemarkedet er et 
godt arrangement, jeg har ikke 

købt noget, men kan godt lide at 
gå rundt og kigge på de forskellige 
ting”, konstaterer Sonja og 
skænker sig en kop kaffe. 
Shabana Kousie er med i 
brugergruppen som har taget 
initiativ til loppemarkedet. 
”Hvorfor laver I loppemarked her 
i Netværkshuset”?  
”På loppemarkeder kommer folk 
for at hygge sig. Mange vil gerne 
sælge ting fra kælderen eller ting 
de selv har lavet. Det skaber vi 

et rum for. I Netværkshuset kan 
kvinder møde hinanden, selv om 
de har forskellig kulturel baggrund. 
Det er en god ting at folk snakker 
med hinanden og 
ser hinandens ting”.  
”Er I tilfredse med 
dagen”? 
 ”Ja, vi et meget 
tilfredse, det har 
været en succes og 
vi vil gerne gentage 
den senere” slutter 
Shabana.

Amina er på barsel 
og har sin lille søn 
med, han følger 
opmærksomt med i løjerne 

fra sin klapvogn. 
Amina har et lille 
bord, hvorfra hun 
sælger børnetøj 
og hjemmebagte 
småkager. ”Man kan 
købe billige ting, 
og desuden møder 
man mange rare 
mennesker. Jeg er 
kommet 
her i huset 
siden det 

åbnede. Jeg hørte at 
der var loppemarked 
og ville gerne være 
med”. Amina fortæller 
at hun har solgt 
mange småkager og 
nogle andre småting, 
hun er godt tilfreds.
 
   
RSO

Loppemarked i Netværkshuset

Faktabox 
Netværkshuset er åbent for alle 
kvinder i albertslund uanset alder 
og hårfarve. 
Cafeen har åbent tirs-fredag 12.00 
til 16.00. Mange kommer også 
for at bruger dyrke motion, lave 
håndarbejde, læse bøger/blade og 
få undervisning i brug af computer 
og internet.   
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Atter i år forlagde kommunen et Grønt regnskab. 
Og det skete på sædvanlig festlig vis i Centret med 
adskillige boder med diverse tilbud, fra solceller 
og grønne tage over vandspareperlatorer og til 
genbrug af plast til nydelige bæreposer. Alt i alt et 
spændende arrangement med både musikalsk og 
traktementsmæssigt et flot tilbud til byens borgere.

Hvad angår selve regnskabet er der fremstillet en 
folder, af hvilken man kan blive meget klogere på 
vores forbrug af vand, varme og el - ligesom også 
affaldet bliver gjort op.
Heri er også anført hvordan det står til med 
cyklismen, og det går fremad. Derimod er bestanden 
af padder går tilbage. Padderne flygter til mere 
behagelige områder for padder, såsom ikke tilgroede 
søer. Så nu skal kommunens folk ud at holde søerne 
fra for tilgroning og håbe at padderne vender tilbage.

På hjemmesiden ”Grønt regnskab” (groentregskab.
albertslund.dk) får man yderligere oplysninger om 
sit eget boligområde.  På siden kan du også finde 
frem til, hvordan dit eget forbrug er i forhold til 
afdelingens generelt, så der er mange gode grunde til 
at nærlæse det grønne regnskab.

Grønt er godt for mange ting.

Hvad angår VA 8`s forbrug for den enkelte beboer 
er elforbruget steget ganske lidt og ligger nu på 
godt 900 kW. Derimod er der brugt mindre varme, 
forbruget er siden 2008 gået fra 120 kWh pr. 
m2 til 80 i 2011. Det skyldes jo helt sikkert den 
store renovering af afdelingen. Vandforbruget er 
steget igen efter en nedgang, da der blev monteret 
målere. Så der brugte hver beboer 4� m3 i 2011 
i forhold til 37 m3 i 2010. Kommunens mål er et 
forbrug på omkring 3� m3 pr. beboer.

Så hermed et forslag til besparelse: Undgå afkøling 
af øl og vand under løbende hane.

trojor

Foto: 
Agenda 
Center
Albertslund

Signe viser en vandspareperlator 
Foto: Agenda Center Albertslund

Du kan sparer litervis af vand med disse perlatorer 
Foto: Agenda Center Albertslund

ALBERTSLUND NORD
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Foto: TUNA

ALBERTSLUND NORD

I England hjælper man sine nærmeste og 
naboen i en helt anden grad end i Danmark.

I England har man slet ikke det samme 
velfærdssamfund, som i Danmark. Hvis du har haft en 
blodprop er det ikke en selvfølge at staten betaler 
for din genoptræning, og det betyder at mange 
borgere ikke har råd til at få efterbehandling. Jeg var 
så heldig at blive inviteret på studietur til London 
igennem mit arbejde. 

Jeg blev straks overrasket over det meget åbne 
og høflige samfund jeg mødte. Alle er meget 
imødekommende og hjælpsomme og hilser pænt. 
Det er en rar følelse at blive godt taget imod og 
selvom jeg i mange år har haft opfattelsen af England, 
som et kedeligt rejsemål er jeg nu blevet nysgerrig 
på, at se mere.  
Studieturen havde fokus på frivillighed og andre 
måder at skabe frivillighed i lokalsamfundet. Et af 
stederne vi så gjorde et særligt indtryk på mig. 
Stedet hedder Ability Bow og ligger i en fattig 
bydel af London med navnet Bow. Ability Bow blev 
etableret for ca. 8 år siden. 

Ideen startede i den lokale kirke i det fattige Bow 
område. Præsten involverede i samarbejde med 
en lokal igangsætter menigheden og borgerne i 
lokalområdet i at starte Ability Bow. Kirken var 
ofte tom og borgerne i området blev fattigere og 
deres helbred dårligere. Lokalområdet blev spurgt 
” hvad kunne I tænke jer”, og der var bred enighed 
om et fitness center og et beboerhus. Victoria 
Kent som er idemageren og igangsætteren til 
projektet begyndte at søge penge til at bygge hele 
kirken om til at fitnesscenter og medborgerhus. 

Projektet led mange nederlag undervejs, men i dag 
er hele kirken bygge i 2 etager, men fitnessrum 
øverst i den en halvdel af kuplen, mødelokale, cafe 
og kirkerum til gudstjenester i stueetagen. Der 
er ansat flere personlige trænere, så borgerne 
kan købe personlig træning for 3 pund i timen 
(normalpris 60pund), derudover kan borgere med 
lettere helbredssygdomme som diabetes, fedme 
osv. kommer og træne i løbet af dagen. Cafeen 
byder på hjemmelavet mad for ca. 40 kr pr måltid 
og ind imellem bliver kirkerummet ryddet til 
Zumba undervisning og børnesang.

Ability Bow tager borgere direkte fra hospitalet 
f.eks. efter en blødning i hjernen. Et eksempel 
var en yngre mand på 3� år, som efter en 
hjerneblødning kun kunne bruge armene. Træning 
startede med at trille en bold hen over et bord. 
Langsomt kom der en bedring og den dag han 
tog sine første skridt græd personalet. I dag kan 
han gå op af trappen til træningsrummet og holde 
balancen når han bokser på en boksepude, hvilket 
han ikke havde haft mulighed for uden Ability 
Bows billige tilbud.

Ability Bow er et fantastisk sted med mange 
ansatte, som virkelig brænder for deres arbejde. 
Kirken er utrolig smuk og den moderne 
arkitektur i en den gamle kirke med mosaikker og 
flotte vægmalerier skaber utrolig smukke rammer 
for projektet. Jeg så mange andre spændende 
steder og projekter og blev meget inspireret af 
den ”hjælpende ånd” englænderne har skabt, helt 
naturligt, fordi samfundet er sammensat på en 
anden måde en vores.

TUNA

Et anderledes samfund
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Jeg fik muligheden for at blive uddannet 
akvavitambassadør og tog den. Jeg har 
aldrig kunnet lide snaps – plejer, hvis det er 
nødvendigt for selskabs skyld - at smide den 
i en citronvand, så slipper man jo for den 
grimme smag.
Men så…..

Jeg blev sammen med 9 andre inviteret af firmaet 
Pernod Recard til et dagslangt forløb om akvavittens 
vej gennem historien og produktionen efterfulgt af 
en smagsrunde i 6 forskellige akvavitter og snapse 
– for der er en forskel!
En af udviklerne af nye opskrifter, - manden med 
smagsløg, næse og hang til god mad - viste hele 
huset frem for os, som for øvrigt ligger i de gamle 
kanonbådshuse i København, smukt ned til vandet 
og kanalrundfarten. Meget moderne arbejdsplads.
Vi så, hvordan man gik fra korn, kartofler eller roer 
til den rene sprit. Vidste du at der på 10 kilo roer 
kun kommer 4 flasker snaps, fra 10 kilo kartofler 
7 flasker, men fra korn kommer 11? Det er jo en 
miljøovervejelse der ligger bag at man i dag faktisk 
kun bruger korn.  
Hvordan man destillerede med forskellige 
smagskomponenter som rav og kommen så vi, 
samt hvordan en hel 
proces sket i den daglige 
produktion af de ædle 
dråber. Vi så folkene i fuld 
gang med at testsmage 
forskellige alkoholiske 
drikke – denne gang en 
sherry. Nippe, gurgle, 
spytte og skylle – og så 
skrive og måle en masse, 
for at se om det nu også 
passede, det de lige havde 
smagt.
Vi fik fremvist rummet, 
hvor man opbevarer 
alle de ting der er 
af ingredienser i de 
akvavitter, de sælger i dag. 

Samtidig så vi, kisten som Isidor Henius ham der 
opfandt Ålborg Taffel Akvavitten i 1848 havde gemt 
sine opskrifter i – den har de nemlig udstillet, selv 
om den er fra 1800 tallet.

Vi så alle de maskiner, der bruges får at måle om alt 
er som det skal være – smag, farve, procenog jeg 
ved ikke hvad. Vi fik vist, hvordan man testede de 
forskellige akvavitter/snapses måde at reagere på ved 
opbevaring ved forskellig temperatur. I skab uden lys 
og ved stuetemperatur, i køleskab og fryser og i skab 
hvor der var sollys. Temperatur og lys har nemlig stor 
indflydelse på drikkens smag og levetid.

Et sted lå der flere kasser af en akvavit der 
var blevet kaldt tilbage fra julehandlen for 
nogle år siden på mistanke om en eller anden 
smagsdefekt eller urenhed. Nu blev der så 
smagt på den og målt og testet med fast 
mellem rum og det ville man blive ved med 
til fejlen trådte frem eller akvavitten ikke 

længere kunne leve op til de krav der 
stilles for den slags. De regnede med 
der nok gik 1� vår før de var færdige 
med at teste den.
Vi fik fremvist det lokale hvor deres 

Snaps sådan...

Skabene med skuffer med de krydderier 
der tilsættes:
Foto: Subito

Temperaturskabene
Foto. Subito
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smagstestere sad to gange om ugen og smagte på 
deres vare, for derefter at gøre deres notater on 
hvordan den enkelte synes det smagte, lugtede og 
virkede. Helt almindelige mennesker der kommer på 
frivillig basis.
Efter endt gennemgang af hele virksomheden skulle 
vi så endelig smage på akvavitten.
Og sikken en oplevelse.
På bordet foran hver af os var lagt to stykker hvidt 
papir så man kunne se farven på indholdet i glasset. 
Glassene var små cognacsglas, hvor der er plads til 
at svinge indholdet rundt når der skal duftes til det 
– uden at spilde. Der var 8 glas i alt, med hver deres 
lille glaslåg, så spritten ikke fordampede og duften 
ikke kunne forsvinde. Der stod navn under hvert 
glas og så var det bare at starte fra en ende af, med 
udviklernes forklaring og instruks undervejs. 

Man var ikke i tvivl om at det var en mand der 
elskede sit arbejde, det hørtes tydeligt for han var 
ikke fysisk påvirket af det på nogen måde. Man har 
vel et billede af en stor mand med rød næse og uren 
hud. Ham her var slank, sporty og ca. �0 år.
Vi smagte så vores vej gennem snapsen udvikling. Vi 
smagte både på råsprit, finsprit og sprit på melasse. 
Føj hvor det smagte, men man lærte, da at der 
afgjort var smagsforskel, selv om nogle af dem var 
ganske små og ikke alle opdagede dem. Det er svært 
at smage anis i ren sprit for ikke at 

Som en stjerne sendt fra himlen
Funkler snapsen i sit glas.

Løft den højt og føl en svimlen
Der hvor hjertet har sin plads.
Se, den blinker kold og kælen.
Lad den stige lad den falde.
Som et stjerneskud i sjælen.

( Halfdan Rasmussen )

Opstillingen på bordet af de glas vi smagte fra.
Foto. Subito

tale om rav – jo du læste rigtigt. Man laver faktisk 
akvavit på dette millioner af år gamle naturmateriale 
og det smager skønt. Jo, efter at have smagt mange 
forskellige fandt jeg en jeg faktisk kan li. Hurra for 
Nordguld. Drikkes for øvrigt ved stuetemperatur, så 
ikke noget med at bunde her. Man må gerne nippe 
og bide over, så smager den faktisk allerbedst.

Så nu glæder jeg mig til næste gang jeg skal være 
vært til sildebord, ostemad og snaps. Det er nemlig 
slut med de iskolde, duggede flasker i små glas, hvor 
der kun er til en mundfuld. Og det er slut med 
at bunde – nu skal familien nemlig lære at drikke 
akvavitten korrekt. 
     Subito 

 

ALBERTSLUND NORD

De danske spritfabrikker som de hed engang, 
blev grundlagt af Tietgen og Olesen i 1881. 
I 1923 ejede de danske spritfabrikker alle 
brænderier i Danmark også Brøndum 
kom ind under og de havde eneretten på 
fremstilling af snaps frem til EF kom på banen 
i 1973. Efter en af vor tids største fusioner 
med de danske sukkerfabrikker og Danisco 
i 1989 tog de navneforandring til Danisco i 
199�. Blev solgt til svenskerne i 199 og er nu 
på franske hænder. Firmaet Pernod Recard, 
som også laver meget andet end akvavit.
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“Sommerfluen - 
sådan cirka”
Så blev det endelig forår – det har været længe 
undervejs – meget længe, det er da godt vi har 
tålmodighed, ikke?
Det bliver rart, at få rørt vingerne igen i det 
forhåbentlige lidt luner vejr. Blot skal jeg passe 
alvorligt på, når jeg flyver rundt – navnlig i 
Kildegården, for der er nogle bilister, som ikke kan 
finde ud af, at overholde hastighedsbegrænsningen. 
Af og til må jeg foretage pludselige kursændringer 
fordi der kommer en bil i en hastighed, som jeg har 
svært ved at bedømme. Det er i grunden mærkeligt, 
at der er folk, som tror, at de har så travlt, at de 
skal køre både 30 km/t eller 40 km/t her i gårdene 
- - det kan selvfølgelig også være, at de leger, at de 
kører Formel 1, men det burde de holde op med 
– af hensyn til de mennesker der færdes i gårdene, 
og som ingen interesse har i, at blive påkørt.
Ellers ser det ud til at det bliver en dejlig sommer, 
træer og buske grønnes, og det er da dejligt at se på. 
Nu kan man så håbe på, at det også bliver en rolig 
sommer – men det gør det sikkert. Alt ånder fred og 
ro, indtil videre i hvert fald. 
       Disco

Bliv frivillig  - i Nord
Som frivillig får du indflydelse på det om-
råde du bor i. Du er med til at planlægge og 
gennemføre forskellige aktiviteter. 
Du behøver ikke at binde dig, til noget fast, 
men kan være med en gang i mellem, hvis 
det passer dig bedst.  

Hvis du ikke har den store lyst til at gå til 
møder og planlægge, men bare kunne tænke 
dig at give et praktisk hånd med i ny og næ, 
er der masser af gode muligheder for det. 

Du får masser af gode oplevelser med andre 
engagerede frivillige. 
Du får indflydelse på dit boligområde.
Du får udvidet dit netværk og mødt dine 
naboer. 
Du får medbestemmelse og stor indflydelse 
på aktiviteterne. 
Du får erfaringer på CV’et 

Opgaver vi pt. mangler frivillige:
- Unge eller ældre som har lyst til at lave 
mad sammen med børn fra området, i et 
samarbejde med Ungdommens Røde Kors. 
Tiltaget hedder “Madklubben” og vil starte 
op i løbet af efteråret.
- Beboere som af og til har lyst til at skrive 
en side til Nordstjernen 
- eller lave layout på bladet
- Unge eller voksne som vil bruge en time 
eller to i en lektiecafe for områdets børn. 
sammen med Kim 
- En som vil lærer andre basal IT-kunnen 
- Planlægge underholdning til årets markeds-
dag, være med til at få det hele til at køre på 
dagen 

Hvis noget her har fanget din interesse eller 
du vil vide mere så kontakt aktivitetskoordi-
nator Rikke Stougaard 603�4634 eller rso@
bo-vest.dk eller et medlem af din bestyrelse.

ALBERTSLUND NORD
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OpslagstavlenHUSK ALLEREDE 
NU AT RYDDE OP I 
KÆLDEREN
- SÅ DU KAN SÆLGE 
ALLE DINE TING TIL 
MARKEDSDAGEN I 
SEPTEMBER!!!

Hvis din gamle symaskine 
ikke længere bliver brugt 

hjemme hos dig, vil 
sydamerne i Pavilonnen 

gerne arve den.
Du kan kontakte Rikke på 

60354634

Vi beundrer altid dem, der har størst lighed med os selv. 

EJENDOMSKONTORET
Åbningstider:Alle hverdage: 

Tlf. henv. kl. 7.30- �.30 
Pers. henv. �.30 - 9.30. 

Onsdage: Tlf. henv. 15.30 - 1�.30
Pers. henv. 1�.30 - 1�.00

REGNFRAKKER
Beredskabet skal have besøg 
af nogle børnehjemsbørn fra 
Polen i 14 dage i juli. Disse 
børn kommer fra meget små 
kår og står akut og mangler 
regnfrakker, så hvis du lige har 
nogle af dine børns regntøj 
klar til ulandscontaineren så giv 
dem til disse børn i stedet.
Mere om projektet kan ses 
på Beredskabets hjemmeside 
www.beredskab.dk under 
projekter og der findes også 
oplysning om hvordan du ellers 
kan hjælpe børnene med ex. 
lidt gammelt men helt legetøj.

 Venlighed er den olie, der fjerner tilværelsens 
gnidninger.
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Sommerferie hos Stavgængerne!

Af Anita Kallesø

Godt selskab, lækker grillmad og et 
lille glas på en solskinsaften.
Foto: Anita Kallesø

Kom med 
når vi går tur!
Hvis du har lyst til at gå en tur en gang om ugen, 
så mød op tirsdage kl.  18.30 ved VA`s beboerhus, 
Du kan selv vælge hvor langt du vil gå. Vi går 
typisk ca. 3 km. ca. 6 km. eller endnu længere. 
Efter gå turen hygger vi os med kaffe og kage for 
� kr.             
Mød op der er plads til alle

Den 26. juni, gik vi stavgang for sidste gang før 
sommerferien, og havde som afslutning, besluttet at 
gøre det festligt. Vi kom alle med lidt til at grille, og 
Lone Langkjær, gik i gang med at trylle dejlige retter 
sammen, hvad hun jo er god til. Vejret var fint, og der 
var godt gang i grillen.
Efter en hyggelig aften gik vi hver til sit, for at holde 
ferie til den 7. august, hvor vi starter op igen, kl. 
18.30 fra Beboerhuset i Bækgården. 
Kom og vær med, vi har plads til mange. 
Rigtig god sommer til alle, ønsker  
ANITA KALLESØ  i VA 8
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Hvis du gerne vil modtage besked, når der er udflugter:
     Send en sms til 60 35 46 33
     med teksten ud + dit område*

Hvis du gerne vil modtage besked, når der er motion for voksne:
     Send en sms til 60 35 46 33
     med teksten movo + dit område*

Hvis du gerne vil modtage besked, når der er motion for børn og unge:
     Send en sms til 60 35 46 33
     med teksten mobu + dit område*

GRATIS SMS-SERVICE !

 tilbyder nu:

Du har nu mulighed for at modtage 
nyheder om aktiviteter i dit område 

direkte på din telefon!

Alt hvad du skal gøre er at melde dig til ABC’s sms-service.

* Dit område =
SYD hvis du bor i Albertslund Syd    KANAL hvis du bor i Kanalens Kvt.

BLOK hvis du bor i Blokland     NORD hvis du bor i Albertslund Nord

Det er gratis at modtage sms’erne, og du kan når som helst melde denne service fra ved at 
sende teksten Afmeld til tlf. 60 35 46 33

Bemærk! Det koster alm. sms-takst at tilmelde sig sms-service! 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte ABC på tlf 60 35 46 33

Allerede i februar måned var bestyrel-
sesmedlemmer og ABC-medarbejdere 
rundt og ringe på alle dørerne i Bæk, 
Fos, Kær, Kilde og Damgården for 
at aflevere spørgeskemaet med 
de 72 spørgemål om naboskab, 
tryghed og tilfredshed om bolig-
området - den såkaldte Nabo-
skabsundersøgelse.
 
I løbet af marts og april måned 
blev skemaer tilsvarende delt ud i 
Blokland, Kanalens kvt. og Syd.
Den 16. maj var dagen kommet 
til, at vinderne i Naboskabskon-
kurrencen kunne kåres.
Alle beboere havde fået mulighed 
for at deltage i konkurrencen ved 
at udfylde en lodtrækningskupon, 
der blev udleveret sammen med 
spørgeskemaet for Naboskabsun-
dersøgelsen. 
De voksne kunne vinde en måneds 
husleje og børn/unge en iPod Touch. For 
hvert bolig-området blev der trukket 
en voksenvinder og en børne-/ ungevin-
der, som blev offentligjgjort til en fælles 
reception i Kanalens Kvarter 138. Der 
var blevet pyntet op og serveret snacks 
og en lille forfriskning for vinderne og 
deres familier. 
Det blev en glædelig efter-middag for de 
godt 2� personer, der var mødt op til 
receptionen.
Resultaterne af selve naboskabsundersø-
gelsen vil nu blive bearbejdet og fremlagt 
for bestyrelserne

Naboskabsundersøgelsen 
- vinderne af konkurrencen blev fundet
Af Trine Sander Områdesekretariatsleder

De glade vindere af konkurrencen
Foto Mai Green Petersen
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Boligområdets sydamer afholdt sommergrill-
arrangement, hvor de inviterede alle til en 
hyggelig eftermiddag. Melihat og de andre damer, 
som kommer i Pavillonen for at sy og drikke te, 
havde købt ind så flere kunne spise med. Der var 
forskellige slags kød til grillen og Melihat havde 
hentet løg og krydderurter i sin nyttehave og 
serverede desuden sit hjemmebagte brød. 
Sy-klubben består primært at kvinder med kurdisk 
baggrund, derfor var en åben grilleftermiddag en 
god mulighed for at vise aktiviteten for andre 
beboere i området. Det havde Troels noteret sig, og 
mødte op til en god gang sommergrill og en snak 
om symaskiner og sommerferieplaner. 

      RSO

ALBERTSLUND NORD

Sydamerne inviterede til sommergrill

Der blev budt på god hjemmelavet mad og til 
dessert en frisk melon.
Foto: RSO

Sultan fortæller, at hun glæder sig til at se 
gamle venner og slægtninge i Tyrkiet denne 
sommer, men at hun når ferien er slut 
længes hjem til Danmark. 
Foto: RSO

Tre brugere af syklubbens sociale og kreative 
aktiviteter.
Foto: RSO



Professionelle skuespillere fra turnéteatret Opgang 
2 opførte stykket ”Gidslet”. Arrangementet er 
blevet til i et samarbejde mellem styregruppen i 
Nord,  driften og Albertslund Bibliotek. De som 
havde valgt at lægge vejen forbi beboerhuset i 
Damgården den aften i marts fik en på opleveren. 
Det valgte stykke var med til at sætte spot på 
nogle at udfordringerne ved at bo sammen på 
en humoristisk og alligel rammende måde. To 
medarbejdere fra Integrationsministeriet lagde op til 
debat efter forestillingen, og satte gang i refleksionen 
hos deltagerne om hvad det vil sige at bo i et 
boligområde som Albertslund Nord. 
Teateropsætningen var en god mulighed for at lokke 
mennesker til fra resten af Albetslund, 
som ellers ikke kommer i bebyggelsen.  
      
 RSO

”Gidslet ”
- et teater kom forbi Damgården

Troels 
Jørgensen 
fra Nords 
styregruppe 
byder 
velkommen
Foto: Grethe 
Kock

Scener fra 
stykket hvor 
hovedpersonerne 
var antenne-
montør Finn og 
hans kone Anette 
og den rastløse 
unge fyr Abdi fra 
ghettoen.
Foto: Grethe Kock
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Nødvendige eller unødvendige 
udgifter - eller hvad?
I en bebyggelse som vores vil der altid være nogle udgifter – nødvendige eller måske unødvendige. Så er 
det med at finde ud af, hvad der er hvad. Det er også helt klart, at alle udgifter i forbindelse med driften 
af et boligområde nødvendigvis må afholdes af de indtægter der kommer, og det vil sige beboernes 
huslejeindbetalinger. Så er det jo med at finde ud af hvad der er hvad.

Jeg har altid haft den opfattelse, at en sag altid har mere end én side, oftest to, men nogle gange også flere 
sider. Man skal ikke bilde sig ind, at den opfattelse eller forståelse for en sag, man har, er den rigtige. Alle 
synspunkter bør vendes, inden man afgør noget. Jeg skriver ikke dette for at ”moralisere”, men for at tale 
for, at man i afgørende sager, er meget omhyggelig med sin afgørelse.

På beboermødet i april kom der forslag frem om, at der skulle placeres de såkaldte ”chikaner” i 
kørebanerne i vores gårde, da der bliver kørt for stærkt. Ved indkørslen står der et skilt, som anfører, at 
man kun må køre med 20 km/t! Det skilt har stået der i nogen tid, men der er åbenbart nogle, som mener, 
at dét ikke gælder for dem. Vi fik på mødet også at vide, at anlæggelsen af sådanne hindringer vil koste noget 
nær en formue, og at det helt afgørende var, at det kom til at influere på vore huslejer. Det tror jeg også 
er rigtigt, men jeg har den opfattelse, at vore køreveje er kommunens, og at opgaven ”tilfaldt” kommunen, 
men det kan da være, jeg tager fejl. Det er også meget klart, at vi skal tænke os meget grundigt om, inden vi 
– måske – sætter det i værk.

Så er det, at en af de andre sider i sagen dukker op, for hvem er det, som foruden de voksne, bliver de mest 
udsatte, på grund af for høj hastighed i områderne? Det er småbørnene, de lidt større børn og husdyrene, 
selv om de er i snor. Det er fx folk, som bevæger sig dårligt, går med støtte af en rollator og . . . ja, der er 
sikkert flere eksempler.

Nu er vi så nået der til, at vi skal vurdere, om prisen på huslejen er større end prisen for at påkøre et barn, 
eller en voksen - som kan risikere at blive invalideret.

Der ingen tvivl om, at det billigste vil være, at de, der kører for stærkt i området, sætter farten ned til det 
tilladte – det er helt ude i hegnet, at huslejerne skal sættes op, fordi der køres for hurtigt. Men det er der 
åbenbart nogle, som er ligeglade med !! 

Hvad er billigst? Et ”menneskeliv” eller en huslejeforhøjelse?

Personlig vil jeg foretrække – og foreslå, at vi anbefaler den billigste måde – nemlig at man overholder 
hastighedsbegrænsningen på 20 km/t!!!! Det koster ikke en ”bøjet femøre” – og vil være til glæde for alle! 
Hvor svært kan det egentlig være? Hvis man har så travlt, hvorfor starter man så ikke 2 minutter tidligere?

Iøvrigt behøver man ikke at være i tvivl om hvor hurtigt der må køres – det står nemlig ved indkørslen i 
gårdene – for de, som måske læser dårligt , så er det altså �0 km/t!

           disco
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Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 �0

Træffetid: 
Alle hverdage: Tlf. henv. kl. 7.30- 8.30 Pers. henv. 
8.30 - 9.30. Onsdage: Tlf. 1�.30 - 16.30 pers. 
16.30 - 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
Bækgården 17
Tlf. 60 3� 46 34
rso@bo-vest.dk 

Børn og unge-konsulent (ABC)
Lone Holm Clausen
Bækgården 17
Tlf. 60 3� 46 32
lhc@bo-vest.dk

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. 43�4 5570 se mødedatoer 
ved beboerhuset Damgården 9.

Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. Tlf. 43620�20 
Næstformand/Kasserer
Winnie Duncan, Kildegården 14, 1 tv

Sekretær
Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Kildegården �, 3. tv.
Bestyrelsen
Mediha Bilgic, Kærgården 10, 1 th
Per Mogensen, Kildegården 14. st.
Tonny Kierulff, Kærgården 1�, 3 th

Suppleant
Anita Lykke Frandsen, Kildegården 6, 3 tv

Nordstjernen
Ansvarshavende redaktør: 
Jeannette Nauta-Ridderstrøm.  

Flere skribenter er meget velkomne.

Telefon- og adresseliste



Datoer for direkte kontakt til din bestyrelse:

Se opslag ved beboerhuset Damgården 9. 

Husk du altid kan sende en mail til: abbest-afdnord@bo-vest.dk eller lægge et brev 
i postkassen ved beboerhuset.

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 ��70 og så 
ringer vi tilbage ved det førstkommende bestyrelsesmøde. 

Udlejning af AB’s beboerhus
AB’s beboerhus i Damgården 9 kan lejes af beboere i Kilde-, Kær- 
og Damgården til private fester og aktiviteter. 
Udlejning kan ske ved henvendelse til Ejendomskontoret i 
åbningstiden, Damgårdesvej 14b. 
Priser for leje af huset (inkl. gulvvask):
 
1 dag:   1000 kr.  
Weekend: 1�00 kr. 
De nærmere regler for udlejning får du, når kontrakten 
underskrives.

Rum til aktivitet!
Er du interesseret i at lave aktiviteter i 

boligområdet kan du låne huset eller enkelte 
lokaler. Kontakt aktivitetskoordinator Rikke 

Stougaard på tlf. 60 3� 46 34 eller 
rso@bo-vest.dk. 

Der betales ikke leje af huset til aktiviteter eller 
projekter, der er åbne for alle i Nord. 

2�
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(Suppleant) 
Kirsten Nielsen
Bækgården 1, st.
Tlf.: 43 46 84 88

BÆK & FOS - VA

Bæk & Fos
for beboerne 
i Bæk- og Fosgården

Afdelingsbestyrelsen i VA afd. �
Afdelingsbestyrelsesmødelokale Bækgår-
den 19,
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69
Mail: va8-best@albertslundnord.dk

Bestyrelsesformand
Anita Kallesø
Bækgården 1�, st., 
tlf. 88 38 33 10.

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Thomsen  
Bækgården 1. 1. th. 
tlf. 43 64 2� 90

Troels Jørgensen
Fosgården 2, 1. tv.
tlf. 43 64 60 83. 

Poul Erik Jensen
Fosgården 13, 1. th.
tlf. 43 62 06 �2. 

Mikkel Rømer Jespersen
Bækgården 1�, 3. th.
tlf. 40 98 00 98

Mogens Lethraborg 
Bækgården 9, 3. mf.
tlf. 43 64 61 2�

Kontakt til Nordstjernen
VA-Redaktør: Troels Jørgensen (Trojor), 
Fosgården 2, 1. tv., troels.jorgensen@gmail.
com

Telefon- og adresseliste
Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 �0

Træffetid: 
Alle hverdage: Tlf. henv. kl. 7.30- 8.30 Pers. henv. 8.30 
- 9.30. Onsdage: Tlf. 1�.30 - 16.30
 pers. 16.30 - 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 
Bækgården 17
Tlf. 60 3� 46 34
rso@bo-vest.dk

Børn og unge-konsulent 
Lone Holm Clausen
Bækgården 17
Tlf. 60 3� 46 32
lhc@bo-vest.dk

Ole Larsen
Fosgården 7, st.
tlf. 43 66 17 90
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Udlejning af VA’s beboerhus

VA’s beboerhus i Bækgården 17 kan lejes af 
beboere i Bæk- og Fosgården til private fester/
arrangementer. 

Udlejning kan ske ved henvendelse til 
Ejendomskontoret i åbningstiden, 
Damgårdsvej 14.b.  Tlf. 43 64 80 �0

Priser for leje af huset:
1 dag: 600 kr. 
Weekend: 1000 kr. 

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

Rum til aktivitet!
Er du interesseret i at lave aktiviteter i 

boligområdet kan du låne huset eller enkelte 
lokaler. Kontakt aktivitetskoordinator Rikke 

Stougaard på tlf. 60 3� 46 34 eller 
rso@bo-vest.dk. 

Der betales ikke leje af huset til aktiviteter eller 
projekter, der er åbne for alle i Nord. 

Guldbryllup i VA�
Lørdag morgen tonede 
hornmusikken ud over 
Fosgården 13. 
Det var Inger Margrethe og 
Poul Erik Jensen der har været 
gift i �0 år med hinanden og 
nu kunne se frem til en dag 
i festlighedernes tegn. Foran 

paterren var rejst en elegant æresport som også var 
sat op af professionelle gartnere. Efter at musikken 
havde givet genlyd mellem blokkene kom ægteparret 
ud på altanen og tog imod de forsamledes både sang 
og hyldest. 
Så gik turen til beboerhuset i Damgården, hvor Lone 
Langkjær endnu en gang stod for traktementet. Og 
der var meget som kunne glæde både ganen og 
maven, så de forsamlede nød både brød og pålæg. 
En enkelt tale blev det også til og de 4 hornister 
gjorde deres til at parret kom ud på dansegulvet til 
en forsigtig vals.
Alt i alt en festlig begyndelse på en stor dag for 
ægteparret Jensen.

trojor

Poul Erik og Inger Magrethe Jensen foran den flotte 
æresport. Hornmusikerne med trompet og høj hat i 
baggrunden.  Foto: Knud Langkær



Kalender
Hver uge
Lektiehjælp for børn og unge
Sommerferie frem til 1� august.
Pavillonen Damgården 11. 
Torsdag 1�.00 -18.00 
Åbent for alle

Klub Nord
Stensmosevej 14. Åbent for alle (10-1� år) mandag-tors-
dag kl. 12-17.30, fredag 12-17. Desuden tirsdag-onsdag kl. 
18.30-22. 

Stavgang 
Sommerferie frem til 7. august
Hver tirsdag kl. 18.30 
Mødested ved beboerhuset Bækgården 17
Vi drikker kaffe bagefter.

Zumba
Sommerferier til �7. august
Hver mandag kl. 19.00-20.00
Hver torsdag  kl. 18.00-19.00 
i AB´s Beboerhus Damgården 9 

Tai Chi & Ci Gong og Manuvision
Starter op i nye lokaler 
Mere info følger
 
Pigeklub
Hver mandag og onsdag kl. 18.00-20.00  i Netværkshuset.,
Damgårdsvej 10. 
For alle piger over 10 år.

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

Baros 
Folkemusik. Onsdag kl. 20, Bækgården 17.

Kultur & Samfund/Happy Pc klub 
Lørdag og søndag kl. 10-14, Pavillonen.

Særlige arrangementer
Bankospil
Første mandag i hver måned kl. 19.00
Beboerhuset Bækgården 17
Dog sommerferie juli og august

Fællesspisning
Beboerhuset Damgården 9
Første onsdag i hver måned kl.18.00
1 onsdag i hver måned kl. 18.00.
Dog sommerferie juli og august

Tilmelding, der er bindende, senest 1 uge før arrangementet til 
Lidy Dørge, Kildegården 1 st., tlf. 43643376  eller til Evy Mid-
delkoop, Kærgården 2 st., tlf. 4364�814.

Deadline for næste nummer af Nordstjernen
Indlæg sendes eller afleveres til redaktionen inden 1. september 2012

Nordstjernen@albertslundnord.dk eller på ABC kontoret Bækgården 17


