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Godt nytår og velkommen 
til Nordstjernen!
Nordstjernen er bladet til dig, som bor i Albertslund Nord, 
dvs. Bæk-, Fos-, Dam-, Kær- og Kildegården. I Nordstjernen 
kan du læse om, hvad der sker i dit boligområde. Med 
første nummer af bladet tager vi hul på et nyt år og en ny 
Byudvalgsperiode 2004-2008. 
Godt nytår fra Styregruppen i Albertslund Nord.

Bashir Sharawi 
Juniorklubben

Adem Durukan 
Juniorklubben

Farhan Shezad 
Juniorklubben

Mehmet Mercan 
Juniorklubben

Byudvalgets styregruppe består af
 

Leif Pedersen, AB
Kirsten Poulsen, AB
Evy Middelkoop, AB
Aziz Fatima Saeed, AB-suppleant
Poul Erik Jensen, VA
Miriam Jacobsen, VA
Kai Kallesø, VA
Troels Jørgensen, VA-suppleant
Jette Arndt, Albertslund Kommune

Byudvalgets ansatte
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Det gode liv i Nord
Tilslutningen var stor, da fremtiden for Albertslund Nord og Kanalens 
Kvarter d. 17/1 blev diskuteret på en konference med overskriften 
’Det gode liv’. Mange kommunalpolitikere og forvaltningschefer var 
mødt op for i fællesskab med beboere, boligorganisationer og for-
eninger at finde frem til opskriften på det gode liv i de to kvarterer. 
Beboerne var spørgelysne og benyttede lejligheden til at få borg-
mesteren i tale. Finn Aaberg lyttede, da de fortalte, at der er brug 
for bedre fritidsmuligheder for Nords børn og unge. Han lovede at 
overveje klubproblematikken igen. Han sagde også, at det ikke er 
afklaret, hvad de ledige lokaler i Stensmosen skal bruges til.  

Skuespilleren Claus Bue gav sit bud på integration, og eftermid-
dagen gik med et idéværksted, der klarlagde, hvem der kan gøre 
hvad for at forbedre de to kvarterer. Der vil blive udarbejdet en 
rapport om dagen, som kan afhentes i Bækgården 17.
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Mai Green Petersen 
Aktivitetsmedarbejder

Mehmet Kücükakin (Tyrkisk Kulturforening, Perwez 
Iqbal (Pakistan Welfare Society) og Finn Aaberg.

Der kom mange konkrete forslag på bordet un-
der eftermiddagens idéværksted.
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Af Jette Arndt
Albertslund Kommune

Albertslund Nord har fået 
bevilliget en ny femårs periode 
med byudvalgsarbejde.

I begyndelsen af 90’erne blev 
der sat fokus på boligområder, 
som var præget af fraflytning, 
kriminalitet, sociale problemer og 
mange indvandrere og flygtninge. 
Det medførte tilskud til såkaldte 
byudvalgs-medarbejdere og 
byudvalgs-aktiviteter i bl.a. 
Albertslund Nord fra 1994. 
Aktiviteterne har været styret 
af en særlig styregruppe, der 
først og fremmest består af 
beboerrepræsentanter.

Vi står nu ved begyndelsen af 
en ny byudvalgs-periode fra 
2004-2008. Vi vil videreføre tre 
hovedgrupper af aktiviteter fra de 
tidligere perioder:

Aktiviteter for børn og unge 
Vi har tidligere startet et Kom 
& Leg-projekt og en pigeklub, 
som begge blev videreført af 
Kommunen. Vi har også etableret 
en storbørnslegeplads og et 
klubtilbud til de store drenge. 
Efter Kommunalbestyrelsens 
beslutning er Kom & Leg 

lukket fra 1. 1. 2004, og 
klubaktiviteterne skal afløses 
af deltagelse i almindelige 
fritids- og ungdomsklubber. 
Frivillige beboere tilbyder 
visse børneaktiviteter, men 
ressourcerne er begrænsede, 
og styregruppen er bekymret for 
konsekvenserne af manglende 
fritidstilbud til børn og unge fra 
Nord i deres lokalområde.

Integrationsaktiviteter
Vi ønsker at skabe øget 
information, dialog og samvær 
på tværs af nationaliteter. I 2000 
havde vi etniske formidlere ansat, 
og der blev gennemført et EU-
støttet beskæftigelsesprojekt, 
der uddannede beboere med 
anden etnisk baggrund til 
ejendomsfunktionærer. Fra 
2004 skal vi til at have gang i 
integrationsarbejdet igen.

Almene beboeraktiviteter 
Vi har hidtil givet tilskud til 
caféaktiviteter, udflugter, 
beboerferier, beboerinitiativer 
og lignende. Det er planen 
at fortsætte med sådanne 
aktiviteter i det omfang, der 
kan findes midler til det, for alle 
skulle gerne have glæde af 
byudvalgsaktiviteterne.

Nye fokusområder
I den nye periode er der også 
planer om at sætte fokus på 
beskæftigelse, sundhed og 
beboere med særlige behov, som 
f.eks. familier ramt af handicap.

Hvem betaler? 
Hidtil har kommunen betalt det 
meste af aktivitetsmidlerne, 
men staten har også bidraget. 
Boligafdelingernes egen 
betaling har været lav. Fra 2004 
bidrager staten ikke længere, 
og der er kun 150.000 kr. årligt 
i alt til aktiviteter. Halvdelen 
kommer fra Kommunen og 
resten fra boligorganisationerne 
og -afdelingerne. Afdelingerne 
dækker også driftsudgifterne på 
Pavillonen.

Landsbyggefonden betaler 
nu 50% af udgiften til beboer-
rådgiverstillingen (aktivitets-
medarbejderen). Albertslund 
Kommune betaler 25%, og AB og 
VA tilsammen 25%. 

Igennem årene er der desuden 
opnået en lang række tilskud 
fra EU, fonde, puljer mv. til 
aktiviteterne – i alt fra 1994 til 
dato op imod tre mio. kr. Der 
vil også blive søgt midler i den 
kommende periode.
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Ny Byudvalgsperiode i Nord



Albertslunds kommunal- 
bestyrelse har fjernet 
tilskudet til Pavillonklubben 
fra 1. december 2003. 

Politikernes beslutning skyldes, 
at man i Kommunalbestyrelsen 
er imod særforanstaltninger. Det 
særlige ved Pavillonklubben var, 
at den opstod lokalt på initiativ af 
områdets drenge og Byudvalget, 
som følte et akut behov for fritids-
tilbud i området. 

Hidtil har klubben holdt til i 
boligområdets pavillonbygning 
og været drevet af aktivitets-
medarbejderen og en bestyrelse 
af beboere. Kommunen, der 
anerkendte Pavillonklubben 
som en midlertidig løsning, har 
siden 2001 betalt lønningerne til 
klubmedarbejderne. Kommunal-
bestyrelsens beslutning betyder, 
at boligområdet nu ikke længere 
har penge til at holde værestedet 
åbent for de 15-25-årige. 

Farvel til en stor succes
Kommunens tanke med Pavillon-
klubben var at sluse drengene ind 
i de rigtige kommunale klubber. 
Det er hidtil ikke lykkedes, og 
klubben har derfor ikke nået 
Kommunens mål. 

Styregruppen og drengene selv 
betragter alligevel Pavillonklubben 
som en stor succes. Drenge, der 
tidligere hang ud på stien og drev 
omkring i boligområdet, har haft et 
værested, hvor de kunne snakke 
med vennerne og med voksne, 
som forstod deres situation. De 
har gennem klubben fået indsigt 
i fritidsliv, foreningsdemokrati, 
arbejdsmarkedet og danske 
normer. De har bl.a. kunnet få 
hjælp med lektier eller praktik- og 
jobsøgning. Og takket være gode 
og engagerede medarbejdere 
er det lykkedes alle drengene at 
komme i job eller uddannelse. 
Der har gennemsnitligt været 35 
medlemmer af klubben.

Der er lagt mange kræfter i 
klubben. Og styregruppen 
og medarbejderne havde 
håbet, at Kommunen ville tage 
over ved enten selv at drive 
Pavillonklubben videre eller at 
skabe et alternativt klubtilbud 
i nærområdet. Sådan blev det 
desværre ikke.

Nords unge i Klub Frihjulet
I stedet er Nords unge nu 
velkomne i Klub Frihjulet i 
Vognporten 3. Frihjulet har 
gode lokaler og muligheder for 
aktiviteter. Mehmet og Farhan, 
som tidligere arbejdede i Pavillon-
klubben, er nu ansat i Frihjulet. 
Det har fået mange af drengene 
til at rykke med i Frihjulet. Hver 
tirsdag, torsdag og søndag kl. 18 
mødes Mehmet og Farhan med 
de unge ved Pavillonen for at 
følges til den nye klub. Alle unge 
i alderen 14-20 år er velkomne 
til at tage med og se, om det 
er noget for dem. Læs mere 
om Frihjulet på www.frihjulet.dk. 
Spørgsmål kan rettes til Mehmet på 
tlf. 27 35 83 30.

Juniorklubben fortsætter
Juniorklubben for de 10-14-
årige får lov at fortsætte i 2004, 
mens Kommunen oplyser om de 
kommunale fritidstilbud til denne 
aldersgruppe. Der er Juniorklub i 
Pavillonen hver onsdag kl. 18-22 
og søndag kl. 14-18.
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Pavillonklubben
til Frihjulet

Pavillonklub-
ben var i 
sommers på 
weekendtur 
til Skagen, 
hvor de bl.a. 
mødte denne 
nysgerrige 
nordjyde.



Beboersommerferie i Egerup
60 beboere var i juli af sted på en uges beboersommerferie i Egerup 
ved Skælskør. Der var udflugter til Gerlev Legepark, Middelaldercentret, 
Bonbonland og Agersø. Hjemme ved lejren var der fælles madlavning, 
strandture og hygge ved lejrbålet. 

Juletræstur til Nisseland
Der blev kørt mange nyfældede juletræer hjem til 
Albertslund Nord, da 50 beboere i december var på 
juletræstur til Nisseland ved Mørkøv. Udover at fælde 
sit eget juletræ, kunne man bl.a. ride på gårdens ponyer 
og se verdens største udstilling af mekaniske nisser.

 

 Viseaften
 

 Der var mødt 80 beboere frem,   
 da To Mand Frem i november  
 underholdte med Kaj Norman 
 Andersens viser.

Miljø-tur til Malmø
17 beboere havde i september meldt sig til studieturen til Øko-staden 
Augustenborg i Malmø. Solen skinnede, da deltagerne blev vist rundt 
i det totalt fornyede boligområde. Og der var meget at lære om både 
affaldshåndtering, grønne tage og socialt miljø. Turen blev gennemført med 
støtte fra Agenda Center Albertslund.

Beyblade
Yasin, Adam, 
Ricki og Mads 
arrangerede 
i november 
en Beyblade-
turnering. Yasin 
gik af med 
sejren. 
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Fisketur
Der blev vist 
også fisket, 
da 20 bebo-
ere i novem-
ber tog på 
fisketur.

Ti sække nytårsaffald
Så flittige var de ca. 20 børn, der mødte op d. 2. ja-
nuar for at hjælpe gårdmændene med oprydningen 
efter nytårsaften. Da fingrene efter to timer blev for 
kolde, var der varme, kage og kakao i Pavillonen.



Den sidste weekend i august 
2003 skete der vilde ting på 
Albertslund Nords festival. Man 
kunne iagttage små tigere, store 
mariehøner, levende blomster, 
katte på to ben og farlige pirater 
gå rundt imellem de ganske 
almindelige festivalgængere. 

Ungdommens Røde Kors i 
Albertslund havde opstillet en 
bod, hvor børn i alle aldre kunne 
få ansigtsmaling. I starten gik 

det lidt trægt med at få brugt 
penslen, da der ikke var mange, 
der turde få ansigtet dækket ind 
i røde, blå, sorte og gule farver. 
Men lige pludselig kom der gang 
i ansigtsmalingen, da det var 
blevet ’trendy’ at  få en gang 
farve. Udviklingen i prinsesser, 
pirater og blomsterpiger gik 
hurtig, og søndag eftermiddag 
var Albertslund Nord næsten 
et eventyrland befolket med 
farvestrålende børn. 
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Festival 2003 - en dag lige så farverig som Albertslund Nord

Pirater og prinsesser til festival
Tekst: Ungdommens 
Røde Kors i Albertslund

Selvom vejret ikke var med festivalen, 
blev det en god dag med fest og farver, 
da Albertslund Nord inviterede omverden 
indenfor. Der var loppemarked og salg af 
candyfloss, popcorn, øl og vand. Boder-
ne med pakistansk, tyrkisk og chilensk 
mad var en stor succes - for slet ikke at 
nævne shawarma-boden. 

Der var sport og leg dagen lang. Ju-
niorklubben stod for en turnering i bord-
fodbold. Kom & Leg tog sig af fodbold, 
hoppepude og sumobrydning. Der var 
mini-z, bordtennis og billard. I det store 
telt var der underholdning. Og selvom 
regnen silede ned om aftenen, og alt 
for mange havde valgt at blive hjemme, 
lukkede Bigbandet festen med manér kl. 
22-24. 

Omkring 20 frivillige beboere var involve-
ret i det store arbejde med festivalen.
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Pavillonens pigeklub ’rykker’ 
Hej! Hver mandag kl.16 til 18 er der pigeklub i 
Pavillonen. 

Vi tilbyder:
• faste, trygge rammer
• afslappet stemning med tøsesnak, spil og 

videofilm
• ture i biografen, i Tivoli m.m.
• udelukkende kvindelige klubmedarbejdere.

Vi forventer, at
• du går i 6.-10. klasse eller på 1. år på 

handelsskole, gymnasium el.lign.
• du er med til at foreslå nogle fede aktiviteter
• du tager del i aktiviteterne
• du har godt humør
• du er klar til at ’hænge ud’ og have det sjovt 

med andre seje tøser.

Hvis dette lyder som noget for dig, eller hvis du eller 
dine forældre har spørgsmål, er I meget velkomne til 
at ringe/skrive en sms til Julia på tlf. 26 20 93 68 eller 
Pernille på tlf. 23 29 80 04.

Forældre er meget velkomne til at følge pigerne til 
pigeklubben og eventuelt få en kop te med klubbens 
medarbejdere, der er frivillige fra Ungdommens Røde 
Kors. Håber, at vi ses i Pavillonens Pigeklub!

Mini-z hver tirsdag
Kom og prøv de fjernstyrede 
modelbiler i garagen på p-
pladsen ud for Fosgården 10. 
Vi holder åbent hver tirsdag fra 
kl. 16. Både børn og voksne er 
velkomne. For mere information, 
ring til Niels på tlf. 27 29 14 62.

Husk at vi klipper, klistrer, syr, maler, laver 
decupage osv. hver anden tirsdag fra kl. 
18.30-21.00 i beboerhuset i Bækgården 17. 
Det koster 10 kr. pr. gang, og du får de ting, 
du har lavet med hjem. Har dine forældre 
lyst til at give en hånd med, kan de ringe til 
Miriam på tlf. 22 58 34 10.

Edb og blanketlære 
for voksne
Vil du lære at bruge en computer, 
udfylde selvangivelsen, melde 
dit barn i et fritidstilbud, skrive en 
ansøgning eller noget helt andet, 
så er der hjælp at hente hos 
Tommy hver tirsdag aften kl. 19-
21.30 i Pavillonen i Damgården 11. 
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Kom og få indflydelse!
Den 24. april inviteres Nords beboere til en kon-
ference om byudvalgsarbejdet i de kommende 
år. Der vil på konferencen blive nedsat forskel-
lige udvalg, der skal arbejde med børn og unge, 
integration og almene aktiviteter. Også forenin-
ger og fagfolk fra Kommunen vil blive inviteret. 
Kom og vær med til at bestemme, hvilke aktivi-
teter der skal være i Nord.

Du kan fremover deltage i netop det område, du 
er særligt interesseret i. Det er resultatet af den 
nye struktur, som styregruppen har vedtaget. 
De nye vedtægter kan afhentes i Bækgården 17.



Nordstjernen udgives af Byudvalget i Albertslund Nord. Forside: Festival 2003, forsidefoto: Leif Pedersen. Tryk: 
Paritas Gruppen. Redaktion & layout: Aktivitetsmedarbejder Mai Green Petersen, Bækgården 17, 

2620 Albertslund, mgp@va-bolig.dk, tlf. 43 62 73 18.
Aktivitetsmedarbejderen træffes bedst kl. 11-12 eller efter aftale. 

Fra 9/2 - 10/3 holder hun ferie. 
Byudvalget i Albertslund Nord er et boligsocialt samarbejde mellem Albertslund 
Boligselskab, Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Kommune. 

Skal Kom & Leg lukke?
De kommunale besparelser er gået hård ud 
over Albertslund Nord. Kom & Leg-projektet, 
som hidtil har udlånt legetøj fra skurvognen og 
tilbudt aktiviteter for områdets børn hver dag 
fra kl. 12-16, er blevet sparet væk. Det betyder, 
at Tommy ikke længere er ansat i projektet. 

Boligområdet disponerer stadig over 
skurvognen og legetøjet. Vi mangler bare 
nogle frivillige, der vil hjælpe til i stedet for 
Tommy. Vil du være med til ulønnet at holde 
Kom & Leg åbent for områdets børn nogle 
timer om ugen, kan du henvende dig til Mai 
på tlf. 43 62 73 18.
Der er Kom & Leg med Troels hver 
mandag kl. 12-15.30!

Børnene må sige farvel til Tommy, som hidtil har stået for 
Kom & Leg. Til gengæld kan voksne, der ønsker hjælp til edb 
m.m., gense Tommy hver tirsdag aften.

Få hjælp til lektierne
Dansk, matematik, historie, 
geografi... Er det svært at lave de 
lektier, du har fået for i skolen? Så 
kig forbi Pavillonen. Her hjælper 
Ungdommens Røde Kors med 
lektier to gange om ugen. Der er 
lektiehjælp for alle tirsdag kl. 16-
18. Torsdag kl. 16-19 er der kun 
adgang for piger.

Hvorfor og hvordan 
stifte en forening?
Måske kan du have glæde af at 
stifte en forening. Kom og hør om 
fordelene, når Oliver Vanges fra 
Kulturforvaltningnen fortæller om, 
hvordan man stifter en forening, 
og hvad man kan søge tilskud til. 
Tid og sted: 17/3 kl. 19-20.30 i 
beboerhuset i Bækgården 17.

Hold øje med opslag om andre 
aktiviteter på opslagstavlerne 
ved de to beboerhuse.

Spørgsmål?
Næste styregruppemøde finder 
sted d. 5. februar i beboer-
huset i Damgården 9. Der er 
spørgetid fra kl. 17-17.30.

mailto:mgp@VA-bolig.dk

