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- Nu sker det! Renoveringen går i gang! Læs side 4-5.

- Tørklædet gør os trygge. Læs om to piger og deres tørklæder på side 10-11. 

- Tag med Nord på sommerferie. Se side 7.
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Kvider fra redaktionen

Gå tur i foråret

Lige hjemkommen fra 
fitnesscentret med alle dets 
frygtindgydende maskiner, som 
der skal skrues og drejes på, inden 
de er klar til at blive misbrugt. 
Der havde jeg så tid til at fundere 
over sundhed – og min egen i 
særdeleshed, og som måske ligner 
mange andres.
 
For hvad er sundhed? Ja, det er 
nemlig, hvordan du har det med 
dig selv. Er du tilfreds med, hvor 
meget du bevæger dig? Har du 
fået købt de sunde madvarer? Er 
dine radiatorer rigtigt indstillet? 
For blot at nævne enkelte temaer. 
Du kan selv supplere, hvis lysten 
er der. For det betyder meget 
med den lyst. 

I år har kommunen i sinde at 
fejre 10-året for den første 
sundhedsprofil for borgerne med 
en anden runde. Og her skal 
sundheds-rådet sikkert på banen 
med alle dets 11 medlemmer 
fra idræt, forældre, integration, 
boligselskaber og adskillige andre. 

Rapporten fra dengang er på 
ingen måde ikke tidssvarende. 

Nordstjernen
Nr. 9, april 2007
Bækgården 17, 2620 Albertslund
nordstjernen@albertslundnord.dk
www.albertslundnord.dk
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Har du noget på hjertet...
...men mangler modet eller færdig-
hederne til at få det ned på papiret? Så 
hjælper redaktionen gerne. Ordblind-
hed, nedbrændte pc’ere og knækkede 
blyanter er ingen hindring for få lettet dit 
hjerte. Redaktionen ønsker, at alle skal 
kunne komme frit til orde i Nordstjernen, 
men forbeholder sig ret til at forkorte, 
redigere og afvise indlæg med personlige 
angreb eller anden anstødelig karakter. 
Anonyme indlæg er velkomne, dog skal 
dit navn være redaktionen bekendt.

Den bygger på henved 1.200 
borgeres besvarelser, som er 
kommet med rigtig mange gode 
idéer på hele 30 A4-sider. Her har 
de afleveret bud på initiativer, der 
kan tages af den enkelte såvel som 
af organisationer og kommunen selv. 

Og her hvor foråret er lige uden 
for døren, er det en overvejelse 
værd at gå en tur og måske bruge 
kommunens nyetablerede ruter, 
som måske endda giver lyst til at 
lunte lidt derudaf – og så pludselig 
opdage, at du lige kaster et blik på 
uret for at se, hvor lang tid det nu 
tog at komme fra den ene pæl til 
den næste. 

Så nu er du allerede godt i gang 
med din sundhed, og det er jo slet 
ikke så dårligt.

Læs mere om løberuterne på 
www.albertslund.dk/fritid/

Trojor

De små pæle med rute-farve og 
kilometer-angivelse er sat af de 
lokale løbeklubber og Københavns 
Statsskovdistrikt. De markerer ruter, som 
du kan følge, hvis du vil gå eller løbe en 
tur - eller lufte ’stængerne’. Den sorte 
rute er 8,7 kilomenter lang. Den starter 
ved stadion og går lige forbi Nord på 
Damgårdsstien. Foto: MGP.
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Kursus i 1. hjælp
Måske er det dig, der er til stede, når ulykken 
sker. Kan du huske, hvad du skal gøre for at 
redde liv? 

Ellers har du nu chancen for at komme på 
kursus i 1. hjælp. Det er Dansk Røde Kors, der 
afholder kurset, som finder sted d. 12., 14., 
19. og 21. november kl. 18-21 i beboerhuset 
i Damgården 9. Det er gratis at deltage, men 
du skal kunne deltage alle fire aftener. Der 
kan være 12-16 kursister på holdet. Pladserne 
fordeles efter ’først til mølle’-princippet. Du 
skal være fyldt 14 år for at deltage.

Vi tilbyder kurset i forlængelse af idrætsdagen 
sidste sommer, fordi der også i forbindelse med 
motion, kan ske ulykker, hvor der skal tages 
hurtig affære.

Tilmelding til Mai Green Petersen på tlf. 43 
62 73 18 eller mgp@bo-vest.dk senest d. 5. 
oktober. 
 
Aktivitets- og Sundhedsgruppen

Tilbud til kvinder i Nord
Nord har fået en ny bevilling fra Integrations-
ministeriet til at skabe netværk mellem kvinder. 
Projektet henvender sig  især til kvinder med 
børn under 18 år. 

Tanken er, at kvinderne får tilbud om at mødes 
om forskellige kurser og aktiviteter efter deres 
egne ønsker og behov. Det kan være alt fra 
udflugter og aktiviteter i området til foredrag og 
kurser om emner, der vedrører kultur, dine børn, 
formidling, miljø, humor eller noget helt andet. 
Det vigtige er at mødes og at lære noget nyt.

Så nu får du chancen for på én gang at udvide 
din viden og dit netværk i boligområdet på 
tværs af etniske skel. Det kan gøre hverdagen 
lettere, og nærmiljøet hyggeligere.  

Projektet begynder i maj måned med, at 
der laves fokusgruppe-interviews med 8-12 
kvinder for at afdække idéer og ønsker.  På den 
baggrund vil der blive lavet et program.

Hvis du er interesseret i at høre mere allerede 
nu, kan du kontakte aktivitetskoordinator 
Mai Green Petersen på tlf. 43 62 73 18 eller 
mgp@bo-vest.dk

MGP

Sommer-café
Den 15. maj åbner Pavillonens sommer-café. 
Her har du hver tirsdag mulighed for at drikke 
en café latte eller en god gammeldags kop 
the eller kaffe, mens du nyder sommeren på 
Pavillonens terrasse. Hvis det er dårligt vejr, er 
vi inde i Pavillonen. 

Kom alene, eller tag en nabo eller en kage med. 

Sommerhilsener fra Lone H. og Mai

LOPPEMARKED 
afholdes søndag den 22. april 2007 

fra kl. 11.00-16.00 i beboerhuset i 
Damgården 9.

Har du lyst til at deltage, kan du leje en bod 
for kr. 50.- Det må ikke være møbler, der er 
til salg, da der er begrænset plads. Du kan 

kontakte Evy Middelkoop på tlf. 43 64 58 14.

Der kan købes øl, vand, vin, kaffe, kage og 
flæskestegssandwich til rimelige priser.

Med venlig hilsen
LOPPE-UDVALGET
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Af afdelingsleder Carsten R. Larsen

Carporte
Alle carportene i begge afdelinger er nu sagt 
op, og efter planen påbegyndes nedrivningen i 
løbet af maj måned 2007. På den måde bliver 
der skabt større fleksibilitet i parkeringsarealet. 
Og det bliver der god brug for, når først 
byggeriet kommer i gang hen over sommeren, 
for her vil de enkelte parkeringsafsnit på skift 
blive inddraget til bl. a. oplag af byggematerialer.
I løbet af 2008/2009 vil der blive opført nye 
carporte. Der er endnu ikke taget endelig 
stilling til hvor mange. Det afhænger blandt 
andet af forhåndsinteressen, for lejen for de 
nye carporte forventes at blive lidt under 300 
kr.  om måneden.

Ejendomskontoret modtager forhånds-
tilmeldinger fra interesserede beboere. 
Tildelingskriterier for de nye carporte vil 
senere blive besluttet i beboerdemokratierne 
og meddelt direkte til alle beboere.   

Har du styr på din hund ?
Når du lufter hund, skal du huske, at den altid 
skal føres i snor, og den person, der går med 
hunden, skal have fuld kontrol over den. Det 
nytter eksempelvis ikke at lade børn gå med 
en stor hund, som de ikke kan holde. 

Det gælder for alle hunde, at de skal være 
i snor, uanset hvor pænt hunden opfører 
sig, og uanset hvor god kontrol du har over 
hunden. Det handler om, at alle skal kunne 
færdes i området uden at skulle være bange. 
Reglerne er klare, og overholdes de ikke, 
vil husdyrtilladelsen blive inddraget, og det 
betyder, at hunden skal fjernes fra boligen, eller 
at beboeren må flytte.

Nyt fra 
afdelingslederen

Byggekoordinator Berit Djarling er begyndt i jobbet d. 1. 
marts. Hun skal de kommende år hjælpe beboerne igennem 
renoveringen og sørge for, at byggearbejdet er mindst muligt 
til gene. Berit har kontor i beboerhuset i Bækgården ud mod 
Damgårdsstien.
Foto: MGP.  
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På job for Nord

Gode værktøjer er det halve arbejde

Sådan udtrykker helhedsplanens nyansatte 
byggekoordinator Berit Djarling sig, når hun ser frem 
på de næste tre års arbejde i Nord. Berit har kontor 
i beboerhuset i Bækgården i det forhenværende 
ejendomskontor, og har fået sat et nydeligt skilt op. 
Hun har allerede taget fat på parkeringsopgaven, 
som bliver stor, når først håndværkerne rykker 
ind. Politiet har været kontaktet, lige som hun 
har været rundt i terrænet for at se på mulige 
løsningsmodeller.

Yndlingsplanter
Berit har også et godt øje til at hjælpe parterre-
beboerne med yndlingsplanter for at finde et 
opholdssted til dem i byggeperioden. Haverne er 
fotograferet, så hun har et overblik over de sarte 
vækster. 

Hun har også taget fat på at lægge læsestof ind på 
Nords hjemmeside www.albertslundnord.dk, så vi 
kan være på højde med den udvikling, der sker med 
helhedsplanen. 

Berit har tidligere været engageret i et renoverings-
projekt i Galgebakken, og derfra har der været nogle 
erfaringer, hun helt sikkert kan anvende her i Nord. 

Hendes faste indstilling til arbejdet er en positiv og 
åben indstilling til beboerne, som står over for store 
udfordringer, når håndværkerne rykker ind – og her 
tænker hun på varslinger, nøgler, adgang, rydning af 
hobbyrum og mange lignende praktiske opgaver. 

Robin Hood
Berit er før blevet kaldt lidt af en kvindelig Robin 
Hood – de svages forsvarer – selv om hun også 
pointerer, at der er et projekt, der skal gennemføres. 
»Det er lidt ligesom at male. Der er hurdler og 
udvikling. Man kan se, hvor man er kommet til, og 
når det er færdigt, er det godt at se på.« 

Hun er klar til at tage imod forslag, og fra tiden på 
Galgebakken ved hun, at opgaverne skal ses gennem 
de rigtige briller, både tilrettet og tilpasset. Dog 
kommer der også den pointe, at det er vigtigt at 
kunne sige fra, men at engagere sig på beboernes 
vegne. 

I den mandeverden, som hele projektet rummer, har 
Berit ingen betænkeligheder. Hun har aldrig følt sig 
generet af en lidt barsk tone, og bliver der for meget 
mandehørm, så beder hun »mænnerne« gå uden for. 
Og det gør de. 

Kommunikation
Byggekoordinatorens vigtigste job er at holde 
dialogen i gang. Hun vil ikke være diktatorisk; 
der skal være plads til beboer-idéer, og hendes 
erfaring siger hende, at når beboerne føler sig hørt, 
er løsningen kommet nærmere. 

Hun vil dels sende nyhedsbreve ud, bruge 
hjemmesiden og Nordstjernen, ligesom også 
samarbejdet med Mai – Nords aktivitetskoordinator 
– er vigtigt for Berit. Hun har også planer om 
beboermøder, hvor problemer kan drøftes igennem, 
så der opnås større tryghed, større glæde og 
fleksibilitet for alle i Nord. 

Ved afslutningen af snakken kommer det ind, hvad 
Berit egentlig foretager sig, når hun ikke beskæftiger 
sig med byggeri. »Ja så – og så lyser hendes ansigt 
op – så har jeg glæde af at være hesteejer, og inden 
for få dage kommer årets første føl. Så der er også 
noget at glæde sig til.« 

Trojor
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Nordstjernen bringer i 
øjeblikket resultaterne af 
en undersøgelse, der viser, 
hvor meget beboerne ved 
om tilbuddene i området, 
og hvor tilfredse de er 
med forholdene i Nord. 
I dette nummer kigger 
vi på legepladserne og 
beboerferierne.

Hvad mener beboerne om legepladserne?
Tilfredsheden med legepladserne i området er ikke 
overvældende. 45 % er enten tilfredse eller meget 
tilfredse, mens 55 % er mere eller mindre utilfredse. 

Ser man på, hvordan tilfredsheden er i de enkelte 
gårde, er beboerne i Bækgården og Kildegården dem, 
der er mest kede af deres legepladser – henholdsvis 
67 % og 83 % utilfredshed. I de øvrige gårde er der 
40-50 %, der ikke er tilfredse.

Ikke uventet er det generationen med mindre 
børn, der er utilfredse.  Alle de 25-34 årige, der 
har besvaret spørgeskemaet er utilfredse med 
legepladserne. Blandt de 35-49 årige er 71% 
utilfredse. Blandt de 50-65 årige er halvdelen 
tilfredse, mens 69 % af de beboere, der er over 67 
år, er godt tilfredse med forholdene. 

Hvad ved beboerne 
om beboerferie?
Hele 87 % af de 
beboere, der svarede 
på spørgsmålene om 
beboerferie, havde 
hørt om traditionen 
med at arrangere Nord-ferier i sommerferien. Kun 
11,6 % havde aldrig hørt om beboerferier før. 

Flere skrev, at de var interesseret i at høre mere om 
ferierne.

Hvad er beboerferie?
De sidste mange år har Nord kunnet tilbyde 
beboerne en uges tid sammen i en natursmuk egn 
af Danmark. Vi har hidtil været i Stenderuphage 
ved Kolding, Hov på Langeland, Ulfshale på Møn og 
Egerup ved Skælskør.

Det er som regel omkring 40-60 meget forskellige 
mennesker, der er med på ferien: unge og gamle, hele 
familier og enlige, bedsteforældre med børnebørn 
osv. Det plejer at resultere i nogle interessante 
venskaber, som deltagerne også kan have glæde af, 
når de er tilbage i Albertslund Nord.

Det er ikke nogen luksus-ferie, men en god måde at 
opleve både Danmark og med-beboere på. Vi plejer 
at bo på en feriekoloni. Og det er aktive beboere, 
der selv sørger for, at der bliver lavet madplaner, 
købt ind, arrangeret udfl ugter m.v. På lejren står 
deltagerne selv for at lave mad i fællesskab, lave 
aktiviteter, lejrbål, skattejagt osv.

Det koster som regel omkring 250 kr. for børn 
og 500 kr. for voksne afhængigt af, hvor langt 
vi skal. Den billige pris skyldes, at vi tidligere år 
har modtaget støtte til turene fra Tips og Lotto-
midlerne og andre bidragsydere. 

MGP

Hvad siger beboerne? 

Fakta

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

Nordstjernen bringer i 
øjeblikket resultaterne af 
en undersøgelse, der viser, 
hvor meget beboerne ved 
om tilbuddene i området, 
og hvor tilfredse de er 
med forholdene i Nord. 
I dette nummer kigger 
vi på legepladserne og 
beboerferierne.
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Legepladser
Af afdelingsleder Carsten R. Larsen

Beboernes tilfredshed med områdets legepladser 
er, som det fremgår af undersøgelsen på side 4 
ikke stor, og især børnefamilierne er utilfredse. Det 
resultat kommer ikke som nogen overraskelse - 
legepladserne lever ikke op til dagens standard, og 
der trænger både til vedligeholdelse og fornyelse.

På den korte sigt vil de eksisterende legepladser få et 
forårstjek af driftspersonalet, og der vil blive foretaget et 
sikkerhedseftersyn af en autoriseret legepladsinspektør. 
Påpegede fejl og mangler vil blive udbedret. Nogle 
redskaber vil måske slet ikke kunne godkendes efter de 
nugældende regler, og så vil de blive fjernet.

På lidt længere sigt, skal en meget stor del af 
legeredskaberne udskiftes. Det vil ske i takt med at 
haverummene mellem blokkene bliver retableret, 
når de ny husfacader er færdige. I helhedsplanen for 

Igen i år arrangerer frivillige beboere en ferietur. I 
år går turen til Lønstrup i Nordjylland. Ferien finder 
sted fra 9. - 14. juli. Hvis du ikke allerede har prøvet 
at være på beboerferie, skulle du tage at prøve det 
nu. Det er en god og hyggelig måde at lære andre 
børn og voksne fra boligområdet at kende. Maden 
laver vi i fællesskab – og vi tager hensyn til alle.

Prisen forventes at være omkring: 
500 kr. for voksne (og børn over 11 år)
250 kr. for børn til og med 11 år
Prisen omfatter bustransport, ophold, mad og udflugter.

Tilmelding
kan ske til aktivitetskoordinator Mai Green Petersen. 
Kig forbi beboerhuset i Bækgården 17, ring på 
tlf. 43 62 73 18 eller mail til mgp@bo-vest.dk. 
Tilmeldingsfristen er d. 1. juni. Der er plads til 58 
personer, som indkvarteres på 2-4 mandsværelser. 
Modtager vi flere tilmeldinger, end der er plads til, 

har ’ferieløse beboere’ fortrinsret. Der skal betales 
et depositum på 100 kr. pr. person ved tilmelding, 
som ikke kan refunderes ved afbud, men selvfølgelig 
betales tilbage, hvis man ikke bliver optaget på turen. 
Om ferie kan gennemføres, vides i maj måned. 

Vær med til at bestemme!
Vi efterlyser et par beboere, der vil indgå i en arbejds-
gruppe og sammen med aktivitetskoordinatoren plan-
lægge udflugter, madplan, indkøb og andre praktiske 
ting. Har du lyst til at være med til at arrangere turen, 
skal du blot meddele det ved tilmelding.

MGP

Med Nord på sommerferie!

afdelingernes renovering indgår der en plan for lege-
pladsernes placering, og det er tanken, at legepladserne 
mellem blokkene indrettes som småbørnslegepladser, 
mens legepladser/fritidsaktiviteter indrettet til de 
lidt større børn placeres i Grønningen (fællesarealet 
mellem VA og AB) og randområderne i bebyggelserne.    

På Kælkebakken ved Fosgården 2-8, påbegyndes 
etableringen af en helt ny legeplads denne sommer. 
Den skulle allerede have været færdig, men er 
desværre blevet forsinket på grund af byggesags-
behandling. Denne legeplads bliver indrettet med 
henblik på de lidt større børn, med blandt andet 
fugleredegynge, kæmpehængekøje, svævebane, klatre- 
og balanceudfordringer og meget mere. 

Foto: Iman Ghadban

Foto: MGP

mailto:mgp@va-bolig.dk
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Af Iman Ghadban, Bækgården

Det var en meget sjov og god oplevelse at være inde 
i Det Kongelig Teater. Det var første gang, jeg var 
derinde, og det bliver måske ikke sidste gang. Og det 
blev bedre, da jeg opdagede, at dronning Margrethe 
også var derinde.

Vi skulle ind og se en ballet-forestilling, som hed 
Napoli. Det var en meget god forestilling. Den 
handlede om en pige, som blev kidnappet af den 
onde havmand. Da kæresten opdagede, at hans 
elskerinde var blevet kidnappet, havde han det, som 
om livet var slut. Og så skete det, at han tog ud 
for at sejle, men pludselig vågnede han op på vej 
igennem en hule, og der var hans elskerinde også. 
Men det var ikke så nemt, som han troede. For 
imens han havde sejlet og havde været trist, var hans 
elskerinde blevet forhekset og kunne slet ingenting 
huske, så hun vidste ikke, hvem han var. Men 
pludselig så hun, at han havde en medaljon, som hun 
havde givet ham, og så begyndte hun at huske ting, 
og der blev hun så sig selv igen, og de sejlede tilbage 
til deres hjem for at vise alle, at hun var i god behold, 

og det blev så fejret, og alle var glade.

Det var første gang jeg så en ballet, for jeg har nemlig 
altid troet, at ballet var meget kedeligt. Men det var 
præcis det omvendte af det, jeg havde troet: det var 
en meget spændene og god forestilling. Jeg havde 
forstillet mig, at det bare var en ballet-forestilling, hvor 
der kun blev danset, men det var nærmest et stykke 
teater – bare hvor der ikke blev sagt et eneste ord, 
men med dans. Det var ikke sådan noget, jeg havde 
forstillet mig, vi skulle se, men det blev det så, og jeg 
er meget glad for, at jeg tog med. 

Der var en ting, som jeg synes, var meget 
overraskende; mens elskerinden blev forhekset, 
skiftede hun også kjole uden at gå ud fra scenen, og 
det skete hele to gange, uden man kunne se, hvordan 
de gjorde. 

Og ærlig talt var det en meget fed ballet-forestilling. 
Det var meget smukt, og man kunne se, at de har 
øvet sig rigtig godt. Det var så det, jeg havde at 
fortælle. Håber, I synes om det.

Det Kongelige Teater
60 beboere fra Nord fik i februar chancen 
for at opleve Napoli på Gammel Scene. Her 
fortæller 14-årige Iman om sit første møde med 
Det Kongelige Teater. Tak til Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II og Det Kongelige Teater 
for en stor oplevelse. 
Foto: Martin Mydtskov Rønne.
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Af Mette Birkvald Sørensen &
Anne Marie Løkkegaard 

- Der er meget tryghed i tørklædet, siger Souha 
Al-Mersal og fortsætter: Der er nogen, der føler sig 
selvsikre ved at have høje sko på, jeg føler mig rigtig 
selvsikker og tryg, rigtig godt tilpas med tørklæde på.
Både Souha Al-Mersal og Amani Ghadban kommer 
fra muslimske familier med palæstinensisk baggrund. 
Souha er gymnasieelev, og Amani går på HF. De har 
begge to båret tørklæde siden starten af deres teenageår. 

Familien og vennerne havde stor indflydelse, da 
tankerne om at gå med tørklæde meldte sig. Begge 
piger understreger dog, at de selv tog beslutningen 
om at begynde at bære tørklæde. 

Vi valgte det selv
- Mange af mine veninder har det på, og det er en 
del af min kultur. Jeg gik til islamundervisning, og 
så valgte jeg at tage det på. Jeg synes, det er vigtigt, 
at man følger sin religion og kultur, siger Souha og 
smiler beskedent.

Amani var mere påvirket af sine venner end Souha, 
da hun valgte tørklædet, fortæller hun. 
- Lige pludselig havde alle mine venner det på. Det 
var ikke fordi, jeg følte mig meget religiøs, og jeg 
bare skulle have det på. Det var mest fordi, Souha tog 
det på, og hun var min bedste veninde. Jeg gad egentlig 
ikke. Man kan ikke kalde det tvang, men gruppepres kan 
man godt kalde det. Men jeg fortryder det ikke, for jeg 
er rimelig glad for at gå med det nu.

Selvom Amani nævner ordet ’tvang’, kender ingen af 
pigerne til nogle i deres omgangskreds, der er blevet 
tvunget til at bære tørklæde.
- Det er forkert, at man bliver tvunget til det. Det 
står faktisk også i koranen, at der ikke skal være 
tvang. Enhver person skal tage sine egne valg lige 
meget, hvad de går ud på, siger Amani.

Ny levevis
Med til valget om at gå med tørklæde hører en ny 
levevis og nogle nye grænser for, hvordan man kan 
opføre sig. Souha føler selv, at hun er den type, der 
griner meget. Men der er grænser for, hvad en pige 
med tørklæde kan tillade sig. Det forpligter at bære 
et tørklæde.
- En pige, der går med tørklæde, kan ikke tale meget 
højt og grine højt og sidde på en dårlig måde i 
kantinen. Og i forhold til religion kræver det, at man 
beder og faster, påpeger Souha. 

Overgangen til livet med tørklædet blev udadtil 
markeret af, at pigerne måtte vælge en anden tøjstil. 
Det var ikke længere tilladt at gå med shorts, og 
blusen med kig til maven blev afløst af lette, løse 
gevandter, der dækkede kroppen tækkeligt.  
-I starten gik jeg med normalt tøj, selvom jeg 
godt vidste, det var forkert. Jeg gik jo rundt med 
mavebluser, men det måtte man ikke, så de skulle 
smides ud. Man kan ikke gå i stramt tøj, så på en eller 
anden måde blev det hele ændret, men det er ikke 
ens personlighed, det er bare set udefra, siger Amani.

For Souha var overgangen til det nye liv med 
tørklædet ikke så drastisk.  
- Jeg har aldrig gået med meget nedringet tøj eller 
shorts. Jeg kunne ikke lide det, da jeg var yngre, så 
der var ikke den store forskel, fortæller hun. 
Selvom pigerne skulle vænne sig til den nye tøjstil, 
kan ingen af dem forestille sig andet.
- Jeg tror ikke, jeg kunne finde på at gå med korte 
nederdele, selvom jeg tog tørklædet af. Det er blevet 
forkert, selvom jeg gør det til pigefester, hvor der 
kun er piger, siger Amani. 

Kun for piger
Til de særlige fester kun for piger bliver der festet 
igennem, og pigerne ser gennem fingre med de 
strenge tøjkrav.  Amanis ansigt lyser op, da hun 
fortæller om festerne.  

Tørklædet gør os trygge
Souha Al-Mersal og Amani Ghadban fra Bækgården er begge 18 år og går med tørklæde. For 
dem er tørklædet en naturlig del af deres hverdag og identitet – de kan ikke forestille sig andet.
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- Til pigefester har jeg faktisk ingen grænser. Der har 
vi det skide sjovt, og det er jo også meningen. Det er 
ikke meningen, at man skal være indelukket. Jeg går i 
rigtig, rigtig kort tøj til fester, siger hun.

Souha pointerer dog, at det altså kun er derhjemme, 
at de kan tillade sig at skeje ud og vise håret.
- Vi holder mange pigefester, og vi sminker os altid. 

Men det skal altid være derhjemme, og kun når 
der er piger. Det er sådan noget gemt noget. Hele 
meningen med tørklædet er, at man skal skjule sig selv, 
skjule sin skønhed og sit hår og alt det der, siger hun. 

Hvad med drengene?
Fortsættelse følger i næste nummer...

Foto: Iman Ghadban
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BO-VESTs nye administrative domicil 
Malervangen 1 - Hvor er det?

Og hvordan kommer man dertil?
  

Ikke så vanskeligt - i bil eller på cykel kører man ad Stensmosevej, Herstedøstervej og Gl. Landevej. Sidste 
vej på venstre hånd inden Ndr. Ringvej er MALERVANGEN!

Med bus kører man med linie 149 til stoppestedet lige efter Trippendalsvej, og der skifter man til linie 143 
mod Glostrup. Man kan også bruge linie 123 til Ringvejskrydset og så bruge linie 300S eller 500S.

Disco

BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup
Tlf: 88 18 08 80
Mail: bo-vest@bo-vest.dk
www.bo-vest.dk

Hr r 
Hr ir 
BO-VEST

Nye åbningstider på Malervangen 

De nye åbningstider på Malervangen er 
trådt i kraft pr. 1. marts. Åbningstiderne er:

kl. 11.00 til 14.00 alle hverdage
torsdage tillige kl. 14.00 til 17.00. 

Vi evaluerer de nye åbningstider efter 
sommerferien. 



12 13

ALBERTSLUND NORD ALBERTSLUND NORD

Af Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund sætter klimaet i 
centrum og lancerer nu en kampagne om klima 
og energi, som vil løbe det kommende år. I den 
forbindelse laver vi en ny hjemmeside, hvor 
der vil komme gode råd til, hvordan man kan 
spare på energien og mindske CO2 udslippet, 
beregne sit personlige CO2 udslip samt fakta 
om drivhuseffekten. Kampagnen er en del af 
Miljøstyrelsens landsdækkende kampagne »Et 
ton mindre«. Året igennem vil vi skrive artikler 
om klima og energi til beboerbladet. Denne 
artikel er den første i rækken. Den handler om, 
hvad drivhuseffekten er.

Vi bor i et drivhus
I atmosfæren omkring jorden er der en 
række drivhusgasser, hvor den mest omtalte 
er CO2. Drivhusgasserne lader de energirige, 
kortbølgede solstråler slippe ned til jorden, 
hvor de omdannes til varme. Varmen, der består 
af langbølgede stråler, har til gengæld ikke 
let ved at slippe gennem atmosfæren og ud i 
verdensrummet på grund af drivhusgasserne. 
Drivhusgasserne fungerer ligesom glasset i 
et drivhus; de slipper lyset ind og holder på 
varmen. Hvis der ingen drivhuseffekt var, ville 
jorden være kold og sikkert uden liv. Man taler 
derfor om en naturlig drivhuseffekt, der er 
afgørende for opretholdelsen af jordoverfladens 
nuværende temperaturniveau. 

»Et ton mindre«

• “Et ton mindre” kampagnen handler om, at vi 
alle skal nedsætte vores CO2 udslip med 1 ton.
• Hver dansker udleder i gennemsnit ca. 13 
tons CO2 om året.
• Jorden er i de sidste 100 år blevet 0,7 grad 
varmere.
• Afgiv dit klima-løfte på www.agendacenter.dk

Drivhuseffekten - hvad er det?

Hyldespjældet har udfordret resten af Albertslund på, 
hvem der i 2007 kan nedsætte sit CO2 udslip fra varme- 
og elforbrug mest. Præmien er en stor vægmosaik opsat 
i det vindende boligområde. De boligområder, der har 
deltaget i udfordringen, mødes til en hyggelig dag og 
laver mosaikken i fællesskab. 

Både VA Bæk- og Fosgården og AB Nord har taget 
imod Hyldespjældets klimaudfordring. Derfor vil du i 
løbet af året få fif til, hvordan du kan være med til at 
nedsætte CO2.udslippet. Så bliv ikke overrasket, hvis 
en beboer ringer på din dør og tilbyder dig en gratis 
el-spare-pære.

Hvad er så problemet?
Problemet er, at vi afbrænder olie, kul og gas for at få 
el, varme, transport og varer.  Afbrændingen betyder, 
at mængden af drivhus-gasser i atmosfæren, især CO2, 
øges. Med andre ord: »Glasset« i drivhuset bliver 
tykkere, og varmestrålerne har vanskeligere ved at 
slippe ud. Derfor stiger temperaturen på jorden. 
Konsekvenserne af et varmere klima er, at isen på 
polerne og Grønland smelter, gletschere trækkere 
sig tilbage, og vandstanden stiger. Koralrev forsvinder, 
ørken breder sig, og vi oplever flere og flere ekstreme 
vejr-situationer. Eksempelvis var der i 2006 både 
ekstreme nedbørsperioder, lange tørkeperioder, 
og så blev året et af de allervarmeste, siden man 
startede med at måle. Der er ingen tvivl mere: Den 
menneskeskabte klimaforandring skal tages alvorligt!
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Re-Mix – integrationsblad for gymnasiaster
En gruppe unge piger, der bor i Albertslund Nord har startet et ungdomsblad, der skal formidle integration 
og bekæmpelse af fordomme.  »Re-Mix har til formål at udrydde fordomme blandt unge fra forskellige 
etniske grupper.  Med baggrund i vores forskellige etniske oprindelser vil vi gerne beskrive i Re-Mix, hvordan 

Moving A town
Fra 23. juli til 5. august er boligområdet vært for en af Mellemfolkeligt Samvirkes arbejdslejre. Det betyder, 
at vi får besøg af 10 unge mennesker over 18 år, som kommer fra hele verden for at sætte bevægelse i 
Nord. Deres opgave er at give både voksne og børn nogle gode sommer-oplevelser. Overskriften for alle 
aktiviteter vil være ’bevægelse.’ Det kan være bevægelse i fysisk forstand. For eksempel leg, sport, dans og 
spil. Men det kan også være bevægelse i mental forstand, i form af at de frivillige fra hele verden helt sikkert 
vil kunne lære os nogle nye ting. Så hvis du ikke er på ferie i uge 30 og 31, så kom og vær med.

MGP

Foto: Mizgin Hasso

det er at leve som ung indvandrer med 
den splittelse, det indebærer«, fortæller 
pigerne, der har arbejdet på bladet i mere 
end et år. Det har været en lang proces at 
søge om økonomisk støtte til bladet hos 
Dansk Ungdoms Fællesråd og finde hjælp 
til, hvordan man bærer sig ad, når man 
vil starte og redigere et blad. Nr. 1 bliver 
uddelt gratis på gymnasier i Frederiksberg 
og Københavns Kommune og på hele 
Vestegnen. Derudover kan man købe 
bladet for 20 kr. ved at henvende sig til 
forlaget Frother via www.Frother.dk

MGP

Brænder du efter at lave radio – så er muligheden her!

Albertslund NærRadio er hele Vestegnens Radio.  Vi er landets ældste lokalradio og sender 
alle hverdage mellem klokken 12 og 18 samt i weekenden.

• Har du gode historier, som du gerne vil dele med andre? 
• Kender du til aktuelle begivenheder fra dit lokalområde, som du mener fortjener omtale?
• Eller har du en speciel viden eller hobby? 

Så vil vi gerne høre fra dig og hjælper dig med at lave din egen udsendelse.
Ring, mail eller kig ind på:  
Albertslund NærRadio
Liljens Kvt. 2
Telefon 43 64 48 28, www.albertslundradio.dk, e-mail: anr@albertslundradio.dk

http://www.albertslundradio.dk
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Af Inge Damm, projektleder for Albertslund dialogprojekt

- Jeg har verdens sødeste dame til nabo, fortæller 
Eva, der bor i Bækgården. Hun har nu banket på min 
dør tre gange med den mest vidunderlige, eksotiske 
mad. Jeg ved ikke, hvor hun og hendes familie 
kommer fra, og hun taler ikke ret meget dansk. Men 
hun siger til mig, at vi er søstre, fordi vi er naboer. 

Eva har kontaktet Albertslund dialogprojekt »Kom 
på besøg«, der går ud på at få nye og gamle danskere 
til at tale sammen og besøge hinanden. Eva vil gerne 
lære nogle af de mange mennesker med anden 
etnisk baggrund at kende, som bor i nabolaget. Først 
og fremmest den søde kvinde i hendes egen opgang, 
som serverer vidunderlig mad, når hun kommer træt 
hjem fra sit arbejde i kommunens hjemmepleje. Eva 
bor alene med to børn, og nu vil hun gerne invitere 
naboen på kaffe og dansk æblekage. 

Zobia, der bor i Kildegården, er pædagog og bor 
alene med sit barn. Zobias familie kommer fra 
Pakistan, og hun har egentlig nok at gøre med 
job, familie og veninder. Men også hun har en 
yndlingsnabo, en etnisk dansk kvinde, der bor i 

hendes opgang. Hun kender hendes fornavn, smiler 
og hilser og vil gerne invitere hende på kaffe eller 
mad – lære hende lidt bedre at kende. Zobia er også 
med i »Kom på besøg«.

Åbent hus eller have
»Kom på besøg« blev afviklet i marts. Næste runde 
i Dialogprojektet er Åbent Hus, hvor de to første 
arrangementer også foregik i marts (thaiboksning 
på Hovedbiblioteket og en diskussionsaften i 
Opstandelseskirken med den bosnisk-muslimske 
filosof Safet Bektovic og en dansk præst fra 
Nørrebro). Til maj vil der bl.a. være omvisning og 
spisning i moskeen på Roskildevej, Lær at spille 
fodbold og cricket eller at løbe på rulleskøjter, besøg 
VUC og Det 10. element, hør om Herstedvester 
Kirkes historie og spis med bagefter. 

Dialogprojektet vil gerne i kontakt med beboere, 
der har en nyttehave, som de har lyst til at vise 
frem på en »Besøg i nyttehaven-dag«. Er du medlem 
af en forening, og har du en ide til et Åbent hus-
arrangement, så ring eller mail til projektleder Inge 
Damm: 43 62 16 85. mail:ingedamm@comxnet.dk

Min nabo er min søster!

Foto: Inge Damm
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Af Lise Nielsen, beboer i Damgården og informationschef 
i Scania Danmark A/S
 
Mekanikere er en stor mangelvare i lastbilverdenen, 
og derfor har Danmarks største lastbilimportør 
Scania Danmark for nylig introduceret en helt ny 
og attraktiv mekanikeruddannelse. Her har man 
samlet de tidligere uddannelser som automekaniker, 
lastbilmekaniker og autoelektromekaniker i én fælles 
uddannelse, mekanikeruddannelsen. 

Som lærling i den danske Scania-organisation har du 
mulighed for at få en uddannelse, hvor det faglige 
indhold er tilrettelagt af Scania i et tæt samarbejde 
med de tekniske skoler. Scanias uddannelse byder på 
lidt ekstra i forhold til den almindelige uddannelse, 
for du får bl.a. din bærbare pc, din egen mailadresse 
og opkobling til Scanias interne netværk. Gennem 
uddannelsen får du desuden tilbud om deltagelse 

i fabriksbesøg, studieture, foredrag og andre 
arrangementer på de forskellige skoleophold. 

Ted Milian, som er jobguide i projekt Job-stafetten 
i Albertslund Nord, lagde for nylig vejen forbi 
hos Scania Danmark, hvor han fi k en snak med 
uddannelseskonsulent Jørgen Andresen om 
mulighederne for komme ind som mekanikerlærling 
hos Scania. Efter samtalen var begge meget positive 
og ser store muligheder i et fremtidigt samarbejde. 
- Vi har i den danske Scania-organisation rigtig 
god erfaring med medarbejdere med anden etnisk 
baggrund end dansk. Vi håber, at samarbejdet med 
Job-stafetten kan være med til, at fl ere vil søge job 
hos os, fortæller Jørgen Andresen.
 
Vil du gerne høre mere om Scanias mekaniker-
uddannelse og dine muligheder i lastbilbranchen, så 
kontakt Ted Milián på tlf.: 28 26 26 71. 

Vil du være mekaniker? 

Jobguide Ted Milián har 
gennem Lise Nielsen, 
der bor i Damgården, 
fået kontakt til 
Scania Danmarks 
uddannelseskonsulent. 
En af tankerne bag Job-
stafetten er, at beboere 
i arbejde kan hjælpe 
arbejdsløse naboer med 
at få en fod inden for på 
arbejdsmarkedet. 
Foto: Lise Nielsen.
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Model-bolig

Vil du vise din bolig frem? Jeg har brug for billeder af, hvordan lejlighederne kan indrettes. 
Billederne skal bruges til www.albertslundnord.dk og andet informationsmateriale om 
Nord. Jeg har tonsvis af billeder af udearealer, facader og bygninger udefra. Men Nord er jo 
i høj grad også det liv, som fi ndes inde i boligerne. Ovenikøbet er der sikkert ekstra mange 
spændende måder at bo og indrette sig på i Nord, fordi beboerne kommer fra forskellige 
kulturer og traditioner for at dekorere boliger. Så hvis du vil vise din bolig frem, så kontakt 
mig på mgp@bo-vest.dk eller 43 62 73 18. 

Med venlig hilsen 
Aktivitetskoordinator Mai Green Petersen

Lær at sy 
eller at bage tyrkisk brød!

Sy-damerne står klar til at undervise dig i syning og madlavning hver mandag kl. 12-15 og torsdag kl. 15-17. Alle er velkomne til at komme forbi. Så her er chancen for at lære at lægge bukser op eller bage tyrkisk brød!
Lån gratis lokaler til aktiviteter!

Vidste du, at Pavillonen i Damgården 11 
er til fri afbenyttelse for beboere, der 
vil lave fælles aktiviteter. Der er køkken 
og toilet, et computerrum med to pc’er 
og et opholdsrum med sofagruppe og 
borde, stole, en tavle samt mulighed 
for at få et skab. Så mangler du et 
sted at holde mødregruppe, skakklub, 
strikkeklub eller læsegruppe, kan du 
ringe til Mai Green Petersen på tlf. 43 62 
73 18 og høre, hvilke tider der er ledige. 

eller at bage tyrkisk brød!

Sy-damerne står klar til at undervise dig i syning og madlavning hver mandag kl. 12-15 og torsdag kl. 15-17. Alle er velkomne til at komme forbi. Så her er chancen for at lære 

Vind 500 kr.

Du kan stadig nå at sende dit bidrag til konkurrencen 

om, hvem der kan levere den bedste illustration af 

boligområdet.

Din skøre tegning, dit sigende foto eller smukke maleri 

vil blive udgivet på postkort og/eller brugt til andre 

informationsmaterialer. 

Så grib blyant, pensel eller kamera og send dit billede 

til redaktionen, Bækgården 17, 2620 Albertslund eller 

nordstjernen@albertslundnord.dk

Med venlig hilsen imageudvalget

Opslagstavlen

Lær at sy 

Ib & Ib: 

»Den, der taber hovedet, er sædvanligvis den, der sidst savner det.«

www.albertslundnord.dk

Husk, at bruge vores hjemmeside! Den har nu 21 

besøgende om dagen. 
Du kan fi nde 
oplysninger om alt 
lige fra byggesagen 
og bolignettet 
til udfl ugter og 
aktiviteter.
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Spørgsmål fra Disco

Engang i vinter fi k alle beboerne omdelt et såkaldt 
’Grønt regnskab’ for Albertslund Nord. Det 
indeholdt bl.a. fi re spareråd: Spareråd for vand, 
spareråd for varme, spareråd for el og sidst, men 
ikke mindst spareråd for, hvordan man kan spare på 
affald.

Så langt, så godt. De tre første spareråd er fortrinlige 
– og er ikke til at misforstå (!) – men spareråd 
nummer fi re må kræve en forklaring.

Er der et klogt hoved, som kan fortælle, hvor man 
f.eks. skal afl evere sit grønne affald til kompostering? 
I AB Nord har vi ingen kompostbeholder!

Er der et klogt hoved, som kan forklare, hvordan 
man køber grøntsager i løs vægt, så man undgår 
emballagen? 

Man anbefaler, at købe varer uden overfl ødig 
emballage. Er der et klogt hoved, som kan fortælle 
hvordan. Skal man fl å emballagen af varen nede 
i butikken? Nogle varer kan ikke byttes, hvis de 
ikke er i den originale emballage, og emballagen 
forsvinder jo ikke fysisk af den grund.

Man anbefaler også, at give brugte ting bort. Det 
er da fi nt nok – men det kræver altså, at der er 
nogen, som vil modtage dem – man kan da ikke 
vride armen om på andre folk og tvinge dem til at 
modtage.

Det er fi nt med gode råd, men 
rådene er kun gode, hvis 
de er til at efterleve.  

Svar fra Miljø- og Teknikforvaltningen:

De spareråd, som er udsendt med ’de små grønne 
regnskaber’ er ens for alle boligområder, som har 
modtaget pjecen. Da vi ikke præcist kan vurdere 
den enkelte boligafdeling eller husstands behov, er 
rådene tænkt som generel inspiration til, hvad man 
kan gøre for at mindske miljøpåvirkningen fra affald.

Med hensyn til hjemmekompostering så har vi 
erfaring for, at det langt fra kun er de borgere, der 
bor i parcelhus, som vælger at hjemmekompostere. 
Vi har fl ere eksempler på, at husstande i 
rækkehuse, og sågar etageboliger, har valgt at 
tage imod tilbudet om at få en kompostbeholder. 
Har man kompostérbart affald, men mangler 
en kompostbeholder, så kan det afl everes som 
haveaffald på den lokale genbrugsplads eller på 
kommunens genbrugsstation (Gadagervej 23).

Hvorvidt man ved køb af varer kan undgå overfl ødig 
emballage er forskelligt, og afhænger meget af, 
hvilken type vare, der er tale om. Men inden for 
visse varegrupper er det muligt som forbruger, at 
vælge et alternativ uden megen emballage. F.eks. 
er det mange steder muligt at købe frugt og grønt 
i løs vægt, hvor den eneste emballage er en tynd 
plasticpose eller en papirpose. Ligeledes vil man 
kunne vælge at købe slagtervarer, som ikke er 
færdigpakkede.

Direkte genbrug er en anden måde at reducere 
affaldsmængden på.  Affaldsmængden måles 
over tid. Jo længere levetid tingene får, desto 
mindre affald produceres der over tid. Har man 
genbrugelige effekter, som man ønsker at skille 
sig af med, men kender ikke nogen, der vil have 
dem, så er containeren til direkte genbrug på 
genbrugsstationen, websitet www.storskrald.dk og 
diverse genbrugsbutikker et godt alternativ. Flere 
boligområder har desuden etableret en lokal ordning 
for direkte genbrug for beboerne.

Mellem Himmel og Nord

Det er fi nt med gode råd, men 
rådene er kun gode, hvis 
de er til at efterleve.  
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Os i Nord
for beboerne 
i Dam-, Kær- og Kildegården

75. Udgave

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

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

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

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

Os i Nord/Nordstjernen
AB-redaktør efterlyses!

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

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

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

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

Telefon- og adresseliste
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Storskrald
Der kan afleveres storskrald på Damgårdens 
p-plads.

Onsdag d. 18. april kl. 16-19
Søndag d. 6. maj kl. 10-13
Onsdag d. 23. maj kl. 16-19
Søndag d. 3. juni kl. 10-13
Onsdag d. 13. juni kl. 16-19

Fastelavn
Der blev kåret to kattedronninger og to konger, da 
AB’s festudvalg fastelavns-søndag afholdt fastelavns-
fest i beboerhuset i Damgården. Der blev slået 
katten af tønden, spist fastelavnsboller og andre 
godter, og både forældre og børn havde en hyggelig 
eftermiddag. Så nu ser festudvalget frem til at se jer 
alle til juletræsfesten, som finder sted søndag d. 2. 
december.

Blomster 
til opgangen

Onsdag d. 3. maj mellem kl. 16 og 18 udleverer 
AB’s afdelingsbestyrelse traditionen tro blomster 
til de ansvarlige blomster-passere i opgangene i 
Kær-, Kilde-, og Damgåden. Blomsterpasserne vil få 
nærmere besked om afhentningen.

Med venlig hilsen
Lone Holm
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Udlejningskalender

Signatur:

for beboerhuset i Damgården 9
Hvis du bruger denne kalender, kan du se, hvornår huset er udlejet eller ledigt. 
Kalenderen her er opdateret den 16. april, og huset kan derfor være udlejet eller været blevet ledigt siden.

= Udlejet til beboer

= Aktivitet

= Helhedsløsning

= Fællesspisning

= Banko

= Kan ikke udlejes

Priser ved leje af huset:

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

Ved egen gulvvask: 
1 dag   kr. 400.- 
2 dage   kr. 600.- 
3 dage   kr. 800.- 
Weekend   kr. 600.- 

Ny ejendomsfunktionær

Vores ejendomsfunktionær gennem fi re et 
halvt år, Michael Marinussen, har valgt at 
søge nye udfordringer i AB Vest.

I stedet kan vi byde velkommen til Finn 
Petersen, som kommer fra en stilling i 
Tranemosegård. Finn har overtaget Michaels 
område: Kilde- og Kærgården små numre.
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Bæk & Fos
for beboerne 
i Bæk- og Fosgården

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Signatur:

for beboerhuset 
i Bækgården 17

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

= Udlejet

= Folkemusik

= Aktivitet

= Helhedsløsning

= Møde

= Kan ikke udlejes

Leje af beboerhuset

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

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

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

Foto: MGP



Kalender
Hver uge
Klub Nord
Stensmosevej 14. FK (10-14 år) mandag-torsdag kl. 12-17.30, 
fredag 12-17. JK (13-15 år) mandag-onsdag kl. 16-17.30 og 
18.30-22 samt torsdag kl. 15-17.30 og fredag kl. 15-17.

Undervisning i syning og kurdisk madlavning 
For kvinder og piger mandag kl. 12-16 og torsdag kl. 15-17 
i Pavillonen, Damgården 11.

Café 
tirsdag kl. 15-17, Pavillonen, Damgården 11. Første gang d. 
15. maj.

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

Syklub
for kvinder, tirsdag og onsdag kl. 12-16, Pavillonen.

Baros 
Folkemusik. Onsdag kl. 18, Bækgården 17.

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

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

Arabisk sprogundervisning 
for børn, søndag kl. 12-16, Pavillonen.

Møder
Styregruppemøde, 18. april kl. 17.30, beboerhuset i 
Bækgården 17, spørgetid den første halve time.

Beskæftigelses-udvalget, 19. april kl. 13 på Rådhuset.

Boligsocialt årstræf, 26. april kl. 18, beboerhuset i 
Bækgården 17, for deltagerne i udvalgene.

Husbestyrelsesmøde, 7. maj kl. 10 i Pavillonen i 
Damgården 11.

Udvalget for sundhed og aktivitet, 7. maj, kl. 17.30, 
beboerhuset i Bækgården 17.

Børn og unge-udvalget, 14. maj kl. 10, beboerhuset
i Bækgården 17.

Redaktionsmøde, 18. juni kl. 17 i beboerhuset i Bækgården 17.

Særlige arrangementer
Viseaften
20. april kl. 17.30, Damgården 9. Bakkesangerinderne og Bo 
Stage.

Loppemarked
22. april kl. 11-16, Damgården 9. Se side 3.

Fællesspisning
9. maj: Høns i asparges, 6. juni: Hvidvinsdampet laks. Kl. 18. 
Damgården 9. Tilmelding til Lidy Dørge, Kildegården 1 st., 
tlf. 43 64 33 76 eller Evy Middelkoop, Kærgården 2 st., tlf. 
43 64 58 14.

Deadline for Nordstjernen
Indsend dit indlæg senest 15. juni.

Beboersommerferie i Lønstrup
9. -14. juli. Se side 7.

MS Workcamp 
23. juli - 5. august. Se side 14.

1. hjælps-kursus
12., 14., 19. og 21. november i beboerhuset i Damgården.  
Tilmelding senest 5. oktober. Se side 3 i bladet.


