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Kvidder fra redaktionen

Når først vi gemmer os bag vores låste døre, med 
nedrullede gardiner og konstant tændte fjernsyn, 
så glemmer vi hinanden og fællesskabet. Vi 
fortæller os selv, at vi ikke har tid til at deltage i 
fællesskabet, men passer det virkelig?

Her i Nord findes mange forskelligartede 
aktiviteter, hvilket er prisværdigt. Men hvorfor er 
vi ikke flere der deltager? Og hvorfor er det altid 
de samme? Mange har været aktive i lang tid, 
uden at der er fremavlet nok nye frivillige. Hvad er 
skyld i dette? Er det aktiviteternes karakter, eller 
manglende berøring med dem anderledes end ”os” 
selv? 

Beboerdemokratiet lever, men kun gennem aktive 
beboere. Der er snart valg til bestyrelserne i Nords 
to boligafdelinger - overvej om ikke også du kan 
gøre en forskel i dette arbejde. 

Der er i år sat penge af til nye aktiviteter i Nord 
og dette er en opfordring til aktiv stillingtagen 
efterfulgt af handling. Vær med til at styrke 
sammenholdet i Nord og skab nye aktiviteter for 
2013, Jeres aktivitetskoordinator glæder sig til, at 
høre fra Jer og give Jer den nødvendige støtte til 
opstart af Jeres projekter.
 

BML

Foråret er på spring..
Lyset trænger ind..
Med fornyet energi til krop og til sind..

Vinteren er endelig ved, at være på hæld og det er 
tid til at igangsætte nye aktiviteter i Nord. 

Her i Nord hersker et stærkt sammenhold 
blandt de mange. Men der er plads til flere i 
det fællesskab, som kaldes Albertslund Nord 
eller gårdene i daglig tale. Fællesskabet i Nord 
er i høj grad centreret om de mange aktiviteter 
man hver især tager del i. Dog er der behov 
for flere fællesskaber og flere aktive beboere i 
fællesskaberne og beboerdemokratiet. 

For der er overalt i Danmark, ja verden, behov for 
et stærkt civilsamfund med aktive medborgere 
– uanset alder, nationalitet social eller etnisk 
baggrund. Vi hører konstant i medierne om 
nødvendigheden for at deltage i frivilligt arbejde, 
primært af økonomiske årsager, fordi vi ikke 
længere har råd til samme velfærd som tidligere. 
Dog findes der væsentligt bedre grunde end de 
økonomiske til, at deltage i vores allesammens 
fællesskab. En aktiv stillingtagen til de udfordringer 
som findes omkring os og aktive borgere/beboere 
der tager sig tid til, ”at rykke ud” med positiv energi 
når det kræves, er brændstoffet til udviklingen af 
et bedre og mere sammenhængende samfund. 
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Har du noget på hjertet...
... men mangler modet eller færdighederne 
til at få det ned på papiret? Så hjælper 
redaktionen gerne. Ordblindhed, 
nedbrændte pc’ere og knækkede blyanter
er ingen hindring for at få lettet dit hjerte. 
Redaktionen ønsker, at alle skal kunne 
komme frit til orde i Nordstjernen, men 
forbeholder sig retten til at forkorte, 
redigere og afvise indlæg med personlige 
angreb eller anden anstødelig karakter. 
Anonyme indlæg er velkomne, dog skal dit 
navn være redaktionen bekendt. 
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Festdag? - osse i den grad!

ALBERTSLUND NORD

- da de frivillige fra Nord blev fejret!

TORSDAG den 31. januar 2013 kl. 18.00 var der 
inviteret til middag og festaften af ABC til de 
frivillige, som i årets løb havde gjort en 
påskønnelsesværdig indsats med frivilligt arbejde 
i Albertslund Nord. Selv om de frivillige gør en 
indsats, gør de det trods alt uden at forvente noget 
til gengæld - man gør det bare. Stor er glæden så, 
når man modtager en dejlig invitation til en god 
middag og en i øvrigt  meget hyggelig aften. 

Man kunne næsten føle sig helt royal, en flot 
lysguirlande prydede gelænderet samt en
rød løber, der var lagt på trappen, gjorde at 
stemningen var lagt med det samme. En dejlig 
velkomstdrink i det tilstødende lokale plus en rød 
rose til alle, som ankom, gjorde det ikke mindre 
festligt. Der blev budt velkommen og alle gik til 
bords. Og sikke en menu: 4 retter, bestående af 
butterdejsskål med grøn salat, rejesalat og citron. 
Derefter bagt laks med krydderurter på leje af 

bulgur, mynte og grøntsager. 3. ret bestod af 
stegt kyllingebryst med oliven tapenade på 
bagte grøntsager, og for at fuldende den skønne 
menu blev der serveret hel rosmarinstegt 
oksefilet med flødebagte kartofler og tomatsalat 
med feta. Til alt denne dejlige mad var der 
hvidvin, rødvin, øl og vand ad libitum, og der 
var garanteret ikke nogle af deltagerne som 
manglede noget. At der senere også var kaffe og 
te er næsten overflødigt at bemærke.

Rikke holdt en flot tale og takkede alle de 
frivillige for det stykke arbejde, de havde udført. 
Ja, der er vel ikke nogen, som ikke kan lide at 
blive rost, Anita Kallesø svarede også på Rikkes 
pæne tale - for man skal jo ikke glemme, at 
uden nogen til at ”lede og fordele” det stykke 
arbejde, de frivillige skal  udføre, ja, så kan man 
nemt risikere, at det hele ”ryger på gulvet”. En 
rigtig dejlig og hyggelig aften, hvor der også 
blev snakket meget - men det er da  vist næsten 
overflødigt at nævne. 

Disco (foto: BML)
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Vil du se mere til venner og familie..
så få lavet et nyt køkken!

(foto: BML)

Kirsten og Per besluttede, at de ville have nyt 
køkken, der ikke var levn fra gamle dage. 
De tog kontakt til HTH og fik en arkitekt ud, der 
skulle lave tegningen over deres drømmekøkken.
HTH gav et tilbud, hvor alt var inkluderet. Det vil 
sige køkkenelementerne og alle de håndværkere, 
der skal til for at lave et køkken. Deres ønsker var, 
at få et køkken der var større og derved mere 
plads, slippe for at have overskabe, få skuffer i 
stedet for skabe og så skulle det være hvidt. Det 
skulle afspejle Kirstens og Pers fælles smag og 
behov. 
Det første overslag de fik, var 20.000 for dyrt, 
så de besluttede at spare kolonialskabet væk, 
sammen med de skuffer der var planlagt 
skulle være i soklerne. Så endte det med at 
HTH sendte tegning og prisoverslag til Bo-
Vest, som godkendte forslaget og bevilgede 
en låneansøgning på 45.000. Dette sammen 
med de 45.000 som afdelingen har lagt fra 
på langtidsplanen til køkkener, gjorde at 
de kunne gå i gang. For også at spare på 

håndværkerregninger pillede de selv køkkenet 
ned og fjernede vægge mellem køkken og 
kammer. 

De malede og satte tapet op, hvor det var 
nødvendigt. De fik sig en overraskelse, da de 
fjernede det indbyggede skab i kammeret, for 
der sad et ventilationsrør, som Kirsten ikke anede 
var der, trods det at hun har boet der i snart 40 år. 
Dette fik driften sat styr på, da det er dem, der 
bruger det til at udlufte radiatoranlægget med.
Det tog en lille uges tid at rive ned og gøre klar til 
håndværkerne. 

Og så begyndte det at blive tid for kreative 
måltider. De har fået spist en hel del rugbrøds-
madder og spist tit og ofte hos familie og venner. 
Det er jo hyggeligt.

HTH anbefalede at de malede selv, da det ville 
være dyrt gennem dem, da der ville være mange, 

(foto: BML)

Mod entré

På billedet: Per Mogens
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der skulle tjene penge på opgaven. 
Det var Kirsten og Per glade for og har i det hele 
taget været glade for den service, de har fået 
gennem hele forløbet. HTH ordnede også alle 
papirerne til Bo-Vest. Der kom bare en kontrakt til 
underskrift, der fortalte at de, de næste 10 år har en 
husleje der er 460,- kr. større, men med mulighed 
for at indfri, hvis de pludselig skulle få lyst til det.
VVS, elektriker, tømre og gulvmand startede i uge 
42 og i uge 47 sad Kirsten og Per til højbord i deres 
nye køkken. 

Tømmeren blændede døren til gangen og elektrik-
eren lavede ny strøm fra skabet i entreen og ud 
til køkkenet, så nu opfylder de kravene der jo 
er blevet større, siden vores boligafdeling blev 
bygget. Det er jo at kvalitetssikre sin bolig. 

Det var det også, at HTH sendte en helt uanmeldt 
ansat 2 gange under byggesagen for, at se om 
arbejdet blev udført håndværksmæssigt korrekt. 
Det skal alt jo, man laver via råderetten, som du kan 
læse om på næste side i bladet. 

Denne HTH-mand kom igen, da køkkenet skulle 
synes, sammen med driften til den endelige 
godkendelse. Generelt synes Kirsten og Per, at den 
service og de folk der har været ind over deres 
drømmekøkken, har været serviceminded og 
flinke. Som en del af servicen fik de også høvlet, 
slebet og repareret deres køkkengulv: ” Det er en 
del af pakken og det koster ikke ekstra”, sagde de. 

Kirsten og Per anbefaler til andre, der vil benytte 
råderetten til at få nyt køkken at: 
”Man vælger et firma, der laver alle dele af opgaven 
og at man sætter sig ind i råderetten og de regler, 
der er i vores afdeling.” 
- Og så er det ellers bare at gå i gang.

Det skal dog lige for en sikkerheds skyld nævnes, at 
der er besluttet maksimum, at give tilladelse til 12 
køkkener om året, da budgettet i afdelingen skal 
kunne hænge sammen.
    Subito 

Et kig ind til køkkenet fra stuen (foto: BML)

Køkkenet i sin ”helhed” med kig til stuen (foto: BML)



Råderet i Bo-Vest 

Der skelnes der mellem 2 former for råderet, en individuel råderet og en kollektiv råderet. 
Endvidere skal skelnes mellem kollektive forbedringer, hvor alle lejere får en lejeforhøjelse, 
og kollektiv råderet, hvor det kun er lejere, der bor i lejligheder, som bliver forbedret, der får 
lejeforhøjelsen. 

Individuel råderet betyder, at den enkelte beboer selv skal finansiere arbejdet. Arbejdet 
afskrives typisk over 10 eller 20 år. Afskrivningsperioden vurderes i hvert enkelt sag, og kan godt 
være kortere end 10 år. Fraflytter beboeren lejemålet, inden arbejdet er afskrevet, udbetaler 
afdelingen restbeløbet til beboeren – det er en ret, beboeren har, hvorfor det også er nødvendigt 
at registrere en gennemført råderetssag på lejemålet, så der kan tages højde for dette i en 
fraflytningssituation. Den nye beboer har mulighed for at overtage den individuelle råderet ved 
at indbetale restbeløbet til afdelingen eller ved at få det konverteret til en huslejestigning (med 
rentetilskrivning). 

Kollektiv råderet finansieres af afdelingen, mod at beboeren får en huslejestigning. Den 
kollektive råderet skal være vedtaget på et beboermøde. Det kan godt være den enkelte beboer, 
der selv står for udførelsen af den kollektive råderet. Det behøver således ikke at være hele 
afdelingen, der får arbejdet udført. Kollektive forbedringer, er forbedringer der gennemføres i 
alle afdelingens lejemål. Beslutning om kollektive forbedringer træffes på et afdelingsmøde. 

Det er muligt at kombinere individuel og kollektiv råderet. 

Administrationen leverer følgende ydelse under administrationsbidraget (standardpakken). Der 
opkræves således IKKE sagsbehandlingshonorar for følgende: 
•	  Information til afdelingsbestyrelser vedr. mulighed for kollektiv råderet. 
•	 Udarbejdelse af beslutningsoplæg til brug for vedtagelse af kollektiv råderet på 

beboermøder. 
•	 Udregning af økonomiske konsekvenser som følge af kollektiv råderet. 
•	 Udarbejde indstilling til organisationsbestyrelser på baggrund af beboermødebeslutninger. 
•	 Sende organisationsbestyrelsernes godkendelse til kommunalbestyrelsen med efterfølgende 

information til relevante parter når godkendelse foreligger. 
•	 Telefonisk og personlig vejledning af beboere om råderet. 
•	 Registrering af forandringer på det enkelte lejemål (giver ikke ret til godtgørelse ved 
       fraflytning) 
•	 Registrering af forbedringer på det enkelte lejemål, når værdien af forbedringen er 
       maksimalt kr. 10.499 
•	 Installation af hvidevarer (installationsretten). 

Info om råderetten
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Administrationen leverer følgende som en tillægsydelse. Der opkræves således honorar for 
følgende: 

Der opkræves kun sagsbehandlingshonorar på sager med ret til økonomisk godtgørelse eller 
sager der finansieres over huslejen. Det er dog en forudsætning, at værdien af arbejdet er 
mindst kr. 10.500,-. Dette er typisk sager vedr. køkken og bad. Dette gælder både individuel 
råderet, og når den enkelte beboer gør brug af en tidligere besluttet kollektiv råderet. 
Honoraret opkræves først, når beboeren har skrevet under på de økonomiske konsekvenser. 
Honoraret dækker udover behandlingen frem til beboerens underskrift også: 
•	 Kontrol af at evt. egenbetaling har fundet sted (gælder også kollektiv råderet, hvis det 
       totale beløb overstiger en vedtaget max beløbsgrænse) 
•	 Udstedelse af accept / rekvisition til entreprenør / leverandør 
•	 Information til ejendomskontoret 
•	 Kontakt til beboere / håndværkere efter behov 
•	 Opfølgning på at det udførte arbejde bliver synet (selve synet foretages af ejendomskontoret) 
•	 Syn af arbejdet i særlige situationer 
•	 Betaling af faktura fra entreprenør / leverandør 
•	 Kontrol af byggeregnskab samt assistance med at udarbejde det til beboere, der har 
       behov for det. (Kun individuel råderet) 
•	 Oprettelse af sagen med tilhørende økonomi 
•	 Beregning af huslejekonsekvens ved udbetaling for individuel råderet 

Sagsbehandlingshonoraret er pr. 1. januar 2013 kr. 2.750. 
Honoraret indeksreguleres hvert år pr. 1. januar.

Ved kombination af individuel og kollektiv råderet betales kun ét honorar. Det kan f.eks. være, 
hvis en beboer vælger en dyrere løsning end den, der er besluttet omfattet af den kollektive 
råderet. 

Opkrævning af honorarer: 

Kollektiv råderet: Honoraret opkræves via huslejestigningen. 
Individuel råderet: Honoraret opkræves direkte hos den enkelte beboer. 
Der bliver ikke opkrævet sagsbehandlingshonorar i forbindelse med kollektive forbedringer. 
Det skyldes, at huslejekonsekvensberegning og anden sagsbehandling ikke sker særskilt for 
den enkelte bolig, men er en del af den samlede sag om kollektive forbedringer.

Ovenstående tekst er hentet fra Bo-Vests hjemmeside
BML

§ §§ §
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     FLUEN
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- ved nytårstide og deromkring

Vintertid er ikke ligefrem fluetid, jeg syntes, det er 
”en anelse” for køligt.  Men synet og hørelsen kan 
godt fungere alligevel. Der er sikkert også flere, 
der tror, at Fluen måske ikke har særlig megen 
humoristisk sans – men dér tager de alligevel 
fejl. Fx nytårsaften, der syntes jeg, at det var 
”overordentligt morsomt”, at en affaldsbeholder 
i Kildegården ud for nr. 12 blev bortsprængt fra 
den husmur, hvor den var opsat. Jeg kan forestille 
mig, at disse affaldsbeholdere kun blev opsat, fordi 
der er nogle unge mennesker, som ”selvfølgelig” 
skal have lov til at ødelægge dem – de er jo kun 
beregnet til en lille smule affald – og det smider 
man da på fortovet alligevel, der er jo heldigvis 
andre, som kommer og rydder op efter dem!

Underligt nok, så tænker de forskellige 
”sprængningskommandoer” ikke på, at det koster 
noget nær en ½ guldmine at anskaffe og opsætte 
en ny affaldsbeholder plus affaldscontainer 
– det bliver da ”bare” pålagt alle huslejerne i 
bebyggelsen – en total unødvendig udgift – eller 
hvad? Kunne man ikke få det arrangeret således, 
at de mennesker, der er så ivrige efter at ødelægge 
noget, først og fremmest ødelagde deres egne 
ting? Det vil da være billigere for alle lejerne. Hvad 
de unge mennesker så vil sprænge i luften med 
deres fyrværkeri af deres egne sager må de da selv 
om, men man kan vel ikke forlange, at beboerne  i 
vor bebyggelse også skal betale for det!

Her er det, at jeg gerne kunne tænke mig at få et 
svar på: Hvorfor er det så ”morsomt”, at ødelægge 
ting? Er der nogle af de implicerede, som tør vise, 
at de – alt andet lige – er ansvarlige for den gang 
svineri og også prøve på, at forklare, hvad det 
morsomme består i? Af uransagelige grunde, har 
jeg mine tvivl!

Nu her i tiden lige efter nytår lægger jeg også 
mærke til, at der er mange, som ikke har fået brugt 
alt deres fyrværkeri nytårsaften, så her efter nytår 
bliver der rigtignok fyret af – til nogen irritation for 
mange beboere – kan I ikke gemme det til næste 
nytårsaften? Men det er måske for meget forlangt.                                                                         

Og så har jeg set til min store glæde, at der er opsat 
en aske- og skodbeholder lige ved indgangen til 
parterren - bravo! Det har vi trængt ti længe, men 
det er da rigtig rart, at de er der nu.

Så venter vi blot på, at det sal blive forår - snart, det 
er da hyggeligere, hvis det er lidt lunere især for os 
fluer. Og så skal vi snart til beboermøde igen - - - 
jubii!!!

Disco                                                                                                                                      



Fællesskab burde 
involvere flere!
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På job for Nord

Med ovenstående udsagn betoner Bruno M. Leal, der 
er ansat i job med løntilskud hos ABC og arbejder 
sammen med aktivitetskoordinatoren Rikke S. Olesen 
i 6 måneder, at være bosiddende alment forpligter en 
smule. Jeres udsendte har fået lov til, at høre lidt om 
hvad der rører sig i en ung mand, som er uddannet 
inden for offentlig administration og byplanlægning. 
Han har igennem årene beskæftiget sig med 
eksperimenter i bymiljøer, events og været involveret 
i borgerdrevne initiativer. I sin studietid har han bl.a. 
undersøgt initiativer drevet af unge og med kreative 
løsninger på kvarterløft. For ham drejer det sig om at 
være til stede sammen med deltagerne i projekter. 
Derfor vil han arbejde på at lave nogle kortfilm á ca. 
5 minutters længde for, at fortælle positive historier 
fra Nord. I den forbindelse vil Bruno gerne have krog 
i beboere der kunne tænke sig, at deltage i sådanne 
projekter. Iøvrigt synes han, at der her i området er 
mange forskellige fællesskaber og han møder megen 
glæde hos beboerne ved, at bo netop her. Dog vil han 
mene, at  fællesskaberne kunne inkludere flere og at ”det grå tæppe” præger deltagerne. Bruno håber 

han kan give noget tilbage til de beboere han 
kommer i berøring med, gennem de erfaringer 
han trækker på - fra andre projekter.  Og hertil 
føjer han stor interesse for kommunikationen 
i Nord - derfor har han også kastet sig ud i at 
arbejde med bladet her, hvorigennem han håber, 
at kunne synliggøre det frivillige arbejde der gøres 
her. Bruno har blandt andet været aktiv med sit 
kamera og fotograferet begivenhederne fastelavn 
og fejringen af de frivillige i Nord. I forlængelse 
heraf vil han gerne benytte både Albertslund 
Nords hjemmeside og youtube, hvis filmprojektet 
realiseres, så positive budskaber kan nå ud, gerne 
længere ud end egne boligblokke. Så der er ingen 
tvivl om, at Bruno hopper lige ud i løsningen af de 
opgaver han har sat sig for, idet han er overbevist 
om, at der er masser af ressourcer der blot skal 
frem i lyset, så endnu flere beboere kan være med 
til, at skabe et endnu bedre boligmiljø her i Nord. 

Trojor (foto: BML)
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Kraftig advarsel
- til alle!

I den seneste tid er der fremkommet flere forskellige forsøg på at franarre folk 
deres penge i banker og andre pengeinstitutter - PAS PÅ HVAD I SVARER PÅ!!!!
Man skal ikke udfylde de vedlagt små bokse, som vil have jeres kontonumre 
og andre fortrolige oplysninger, det er svindel og bedrag, muligvis afsendt 
fra et fjernt sted på kloden. Én af måderne, man kan se, at de er falske, er at 
sproget er meget dårligt, det er hvad man kalder computeroversat, men det er 
nemt at afsløre, hvis man blot kan en lille smule dansk. Fx bruger man i disse 
mails ikke æ, ø og å. Det kan deres computere ikke generere. På det, jeg har 
set, ser det ud som om mailen kommer fra Sverige, men det er ikke tilfældet. 
Mailen giver sig ud for at være fra SKAT, og at man skal have et eller flere 
tusinde kroner tilbage, fordi man har betalt for meget i skat. SKAT mailer ikke 
til folk. Hvis man skal have penge tilbage, bliver de indsat på NemId kontoen. 
Angående den såkaldte NemId konto, så er der også et forsøg på bedrageri, 
nemlig at man bilder folk ind, at de skal opdatere deres konto via det såkaldte 
”Java”-program. Gør det ikke!!!! Det er også et forsøg på at ”lette” folks konto på 
ulovlig vis. Den opdatering der er tale om, er ikke en opdatering til ”Java”, men et 
skadeligt software, som spreder sig selv via inficerede websteder. Med hensyn 
til en eventuel opdatering anbefales det, at gøre det via Oracles hjemmeside. 
Desværre ser man - endnu en gang - listige tyve, som på særdeles uhæderlig vis 
prøver på at få fat i almindelige folks penge, så pas på!
Hvis man udsættes for det gang på gang, kan man fx kontakte politiet. 
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Bliv frivillig
- i Nord
Som frivillig får du indflydelse på det område 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 imellem, hvis det passer 
dig bedst.

Hvis ikke du har den store lyst til at gå til møder 
og planlægge, men bare kunne tænke dig at give 
en 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 og de
   aktiviteter som sker her. 
- Du får udvidet dit netværk og mødt dine naboer. 
- Du får medbestemmelse og stor indflydelse på
   aktiviteterne.
- Der kan komme en masse erfaringer på dit CV,
   en fordel ved jobsøgning. 

Frivilligopgaver pt. :
 

•	 Igangsættere af nye aktiviteter.
•	 Beboerjournalister til Nordstjernen, der kunne 

skrive en artikel eller to til næste nummer.
•	 Layout’ere til Nordstjernen.
•	 Unge eller voksne, som vil arbejde sammen 

med Kim i Nords lektiecafé.
•	 Hjælpe til med planlægning og afvikling 

af årets beboerferie, sammen med den 
nuværende gruppe af frivillige.

•	 Opstart af Frivilligguiden

Hvis noget her har fanget din interesse eller du vil 
vide mere så kontakt aktivitetskoordinator Rikke 
Stougaard på 60354634 eller rso@bo-vest.dk.

 Midler til nye projekter
og aktiviteter                 

I overensstemmelse med den nye helhedsplan
 for Nord 2013-2016, er der afsat midler til nye 
 aktiviteter i boligområdet.  Beboerktivitets- 
 puljen kan søges af beboere her i Nord ud fra 
 nedstående retningslinjer: 
•	 Ansøger kan både være en enkeltperson, 

grupper eller foreninger
•	 Aktiviteten skal være en fælles aktivitet og 

skabe fælles oplevelser
•	 Der kan ikke søges til politiske eller 

religiøse aktiviteter
•	 Det tilsigtes at beboeraktivitetspulje-

midlerne kommer flest mulige forskellige 
grupper til gode

•	 Aktiviteten skal være målrettet beboerne i 
Albertslund Nord

•	 Der ydes ikke tilskud til forplejning til 
lukkede arrangementer

•	 Aktiviteter skal annonceres offentligt i 
boligområdet

 Det er en fordel hvis aktiviteten:
•	 Er nytænkende, kreativ og utraditionel
•	 Samler beboeregrupper, der normalt ikke 

taler sammen
•	 Skaber ny viden og kompetencer hos 

beboere, frivillige, beboerdemokrater eller 
medarbejdere

•	 Forbedrer livsstil og sundhed
•	 Inkluderer beboere, der ellers ikke deltager 

i afdelingens liv og sammenhold

  Tag kontakt til aktivitetskoordinator 
  Rikke Stougaard på: 60354634 eller 

  rso@bo-vest.dk, hvis du/I er interesseret 
  i at skabe nye aktiviteter i Nord.
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Både børn og voksne var mødt op i stort tal 
fastelavnssøndag eftermiddag. Fantasien havde 
næsten ingen grænser i udklædningen hos 
børnene. Billederne viser tydeligt, at der var blevet 
lagt mange kræfter og ideer i udklædningen.

Der blev slået og banket til den store krone på de to 
ophængte tønder, det lykkedes så også at få alt slået 
ned med en smule hjælp fra en behjælplig forælder. 

Efter nedslagningen var der både sodavand og 
boller, til alle der var mødt frem. Og så kom det til 
fejringen af både kattekonger, kattedronninger og 
festligst udklædte deltagere. 

Efter et par timer havde alle haft en hyggelig 
eftermiddag og børnene kunne gå hjem røde i 
kinderne og med en god oplevelse i maven. 

Foto: “Den flottte pirat blev belønnet. Og så var det endda 
en pigepirat som var klar til aktion.”

ALBERTSLUND NORD

Foto: “De tre kasser vakte berettiget opsigt og selv om der 
var unge piger indeni, var det næsten som en juleaften med 

flot indpakkede gaver.”

Foto: “Den klovneklædte dommer foretog nogle populære 
valg og hun kunne glæde sig over at være med både til, at 
blæse ballondyr og uddele milde gaver og nogle kroner til 

glade børn.”

Succes for tøndeslagning i Nord
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Foto: “Fantasien 
var taget i brug og 
mange kræfter var 
blevet brugt på, at 
gøre udklædningen 
så gennemført som 
muligt. På billedet ses 
endnu et godt bud på 
en vinder af bedste 
udklædning. “

ALBERTSLUND NORD

Mange havde deltaget i forberedelserne og 
Bruno som er i job med løntilskud hos ABC og 
samarbejder med vores aktivitetskoordinator 
Rikke, havde den overordnede ledelse af 
eftermiddagen. 
- Han kunne høste stor ros for arrangementets 
forløb og afvikling. Selv retter Bruno dog fokus 
på de frivillige, som løftede en stor del af læsset, 
uden dem havde det ikke været muligt at have 
så god en dag sammen, børn og voksne. 

- En stor tak lyder det fra Bruno! 

Trojor (foto: BML)

Foto: “I tønderne var der ikke katte men lækre 
karameller og med et velanbragt slag røg bunden ud og 

karamellerne fyldte gulvet.”

     Kattekonger og -dronninger på dagen:
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Er det, det værd?

ALBERTSLUND NORD

(foto: Subito)

Interview med indsatsleder og beredskabschef i 
Albertslund kommune, Peter Seloy, om brandene i 
Albertslund.

Jeg opsøgte Peter Seloy for at få hans indfaldsvinkel 
på brandene og den omkostning, det har for 
samfundet.

Hvad koster en udrykning?
Hver gang der går en melding til Vestegnens 
brandvæsen om en brand, bliver der sendt en 
brandsprøjte, en tankvogn, en indsatsleder og ofte 
er der også en politibil med. Der er mandskab med 
på alle bilerne, for et slukningstog er det 7 personer. 
Hvad koster det så? Et ex. med stor relevans for tiden 
er jo alle de påsatte brande i containere. De tager i 
snit 1-2 timer, før de er slukket og området sikret. 
Står der flere containere op ad hinanden, behandler 
man nemlig de omkringstående forebyggende 
– så skal man nemlig ikke ud en gang til, for at 
slukke dem ved siden af. Det koster ca. 200,- kr. 
pr. mand pr. time og 800,- kr. pr. køretøj. Og så er 
der slet ikke kigget på vedligeholdelsen af bilerne 
og de omkostninger, der er, når man begynder 
at gøre forsikringerne op. Samtidig er der afgifter 
på til kommunen, når de må hente hjælp i andre 
kommuner. Det koster 3700,- kr. hver gang. I hele 
dette regnestykke kender ingen prisen på, hvad det 
koster, når politiet rykker med ud. 

Hvilke opgaver har beredskabet ellers?
Peter Seloy fortæller, at beredskabet jo har mange 
andre opgaver end at slukke brande. De skal køre 
til ulykker i trafikken, forureninger af vores miljø, 
sikkerhedskontrol af offentlige bygninger, køre 
ud når der er fastklemte i ulykker af alle slags og 
så skal de yderligere være klar, hvis der skulle 
ske andre større katastrofer. Problematikken ved 
at Vestegnens biler køre til brand i containere, 
som er unødvendige, er at den næste brand eller 
trafikuheld, skal have biler fra Hvidovre eller 
København og det kan tage lang tid, før de er 
fremme og derved kan det få større konsekvenser. 

Hvad kan beboerne selv gøre?
Peter Seloy opfordrer alle voksne, til at tale med 
deres børn og unge om det uforsvarlige i at påsætte 
brand, bare fordi man ikke har et sted at være eller 
går og keder sig. 

Kan I være det bekendt? 
Til ildspåsætterne har han følgende spørgsmål: 
De penge der skal bruges på at genopbygge 
pavilloner, institutioner, klubber og indkøbe ny 
containere, kunne jo være blevet brugt på andre 
ting i Kommunen, som alle kunne have glæde af.

Peter Seloy anbefaler:
Samtidig opfordrer han til, at man stiller containere 
og skraldespande på steder, hvor de kan stå mindst 
2,5 meter væk fra bygninger, helst i aflåste rum. Der 
er i kommunen givet anbefalinger på, at containere 
skal stå 12 meter væk fra institutioner og andre 
offentlige bygninger. I det hele taget er der mange 
tiltag, for at forhindre flere brande i Albertslund.  
Som en sidste kommentar fra Peter Seloy er der 
jo også strafferammen at se på. Regeringen har jo 
strammet den med det dobbelte så det kan komme 
til at blive lange fængselsstraffe de dømte får, når de 
bliver anholdt.

Så et råd fra Peter Seloy: 
Har du kendskab til eller ved hvem det er der 
sætter ild i vores by, så kontakt politiet på 114 eller 
43861448.

Subito
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Brand i Pavillonen

ALBERTSLUND NORD

Som det nok er alle bekendt, har vi i Albertslund og i Nord haft en hel del påsatte brande gennem det sidste halve 
års tid. Hvem har gjort det? Hvorfor har de gjort det? Tænker ildspåsætteren ikke over, hvilke fatale konsekvenser 
det kan få. Til alt held har det ikke kostet menneskeliv, men det var tæt på, da der blev sat ild til Stensmosens 
institution, der var nemlig personalemøde, den aften det skete.

Der har været påsat brande i containere, biler, institution og pavillonen her i Nord. Det har kostet en hel del ekstra 
indsatser fra flere medarbejdere i vore afdelinger. Så som timer på at lave lister til forsikring, rydde op i områderne 
efter brandene og brandvæsenet. Alt sammen noget der koster penge og i denne forbindelse er det altså 
huslejepenge, det koster. Penge, som det ville være sjovere at bruge på nogle gode ting i områderne.
Der er rygter om, at det er unge mennesker, der føler sig tilsidesat, der går og laver disse unoder. Unge mennesker 
har vi jo mange af i Nord. Er det vores unge, der laver balladen? Det håber jeg da ikke, for vi har gjort meget og 
brugt mange penge på, at de unge i Nord skulle have steder at være og aktiviteter at deltage i. Ikke altid med lige 
stort succes, desværre. Lige nu, hvor vi i afdelingerne ikke har pavillonen til vores aktiviteter, har vi måtte finde 
alternative steder til flere af vore aktiviteter. Lektiecafeen, sy-damerne og it-cafeen har fået nye opholdssteder 
for en stund, til den lokale styregruppe og bestyrelserne i Nord evt. sammen med det øvrige ABC kan finde på 
holdbare løsninger. 

Det er synd, at nogle få ødelægger det for de mange. Nogle vil måske sige: ”Jamen vi er da forsikret” og det er da 
rigtigt. Men som alle ved, får man ikke altid det fra en forsikring som ting reelt har kostet. Pavillonen bliver der nok 
ikke råd til at genopbygge, og hvor skal vi få penge fra til at bygge en ny. Skal noget sådant på et budget og op på 
et beboermøde, så taler vi nok om millionbeløb og det ved vi jo kommer til at koste alle beboere ekstra penge i 
husleje i mange år frem i tiden. 
- Hvis nu man bare kunne finde de skyldige, var der en mulighed for at retsforfølge de der har gjort det. Straffen 
for ildspåsættelse er fra nogle få måneder og helt op til højeste straframme på 10 år. Samtidig kan det ende med 
udsættelse af hele familien fra lejemålet. Alt afhænger af skade, hvor stort generalieblad den dømte har i forvejen 
og om menneskeliv har været udsat. Så unge mennesker tænk jer om. Det er dyrt for os beboere, for dig som 
kriminel og for samfundet i det hele taget.                                                            

Subito

Billedet af den brændende Pavillon er lånt af Vestegnens Brandvæsen
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I denne udgave af Nordstjernen sætter vi fokus 
på en af vores mange frivilligressourcer her i 
boligområdet.

Kim Bidstrup er en af de lokale ildsjæle, bosat 
i Damgården og ansvarlig for kvarterets egen 
lektiecafé. Han tilbringer 3 timer hver torsdag, 
på at hjælpe boligområdets børn og unge med 
deres hjemmeopgaver. Der er bred mulighed 
for, at få hjælp til hjemmeopgaverne, da Kim 
favner bredt i sin viden. Hvad enten det er de tyske 
eller engelske gloser, der driller eller spørgsmål i 
kemi, fysik eller matematik, sågar samfundsfag, 
historie og geografi, så er der hjælp at hente. Er du 
selv studerende, eller har du et barn som kunne 
trænge til hjælp med lektierne, så er der hjælp, 
at hente på folkeskole- såvel som på gymnasielt 
niveau. Kims faglige baggrund hviler på en 
bibliotekar-uddannelse, med flere aftenkurser som 
supplement. 

Det er meget blandet, hvor mange der benytter 
sig af tilbuddet om lektiehjælp. Da vi besøger 
lektiecaféen, er der dukket to unge op, men der 
er plads til flere. Kim er drevet af tanken om at gøre 
en forskel for kvarterets ungdom, da de jo 
er vores fælles fremtid. For som han siger ”de 
skal jo betale for os i fremtiden, de er det råstof, 
som vi andre skal leve af i fremtiden”. Desuden 
er Kim Bidstrup virkelig glad for at bo her i 
Nord, hvilket ikke mindsker hans virkelyst som 
frivillig lektiehjælp.

Nu, hvor Kim står for opgaven med lektiehjælp
alene, opfordrer vi her fra redaktionen flere til, 
at løfte opgaven sammen med Kim. Der er brug 
for Jer! Tag kontakt til Rikke på rso@bo-vest.dk / 
60354634, hvis I har spørgsmål eller Kim på 
27290906.                                                            

BML (foto: BML)

Spot på 
de frivilllige:
Kim Bidstrup

Lektiehjælp! - nu i Beboer- 
huset, Bækgården nr. 17:

 Siden januars brand i Pavillonen, er kvarterets 
 lektiecafé rykket ind i nye men midlertidige 
 lokaler. Beboerhuset i Bækgården 17, huser 
 nu lektiecaféen for kvarterets børn og unge, 
 hvor dørene åbnes hver torsdag for lektie-
 hjælp fra kl. 15-18, indtil en mere permanent              
 løsning findes.   
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Opslagstavlen

Opslagstavlen

- dagens ven af idag, er familie af 
imorgen                                 citat: Subito

            HUSK!   Hunde skal    føres i snor!

Ligger du inde med stof eller 
tråd til symaskine, som du ikke 
skal bruge, så donér det gerne til 
kvarterets sydamer. Sydamerne 
mistede både maskiner og stof 
ved branden i Pavillonnen, hvor 
de mødtes til syning. Branden har 
ødelagt maskiner såvel som stof. 
Har du stof eller tråd i overskud, 
så afleverer det gerne hos Rikke, 
i Bækgårdens Beboerhus i 
dagtimerne. 

Beboerferien mangler 
frivillige til at tage 
ansvaret for planlægning 
og afvikling af turen. 
Der er en gruppe 
frivillige, som har 
meldt sig og mødes med 
jævne mellemrum til 
formålet. Vil du gerne 
have medindflydelse, så 
tag gerne et medansvar 
og kontakt Rikke på 
60354634. 
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Af: Stine Maria Jerspersen

Netværkshuset - et af Albertslunds bedste huse

På Damgårdsvej 10 ligger Netværkshuset. De ydre 
rammer er slidte og malingen skaller af. Men inde 
i huset bobler det af liv. Hver mandag til torsdag 
mødes kvinder på kryds og tværs af kultur, sprog 
og alder, og sammen skaber de livskvalitet.
Netværkshuset har eksisteret siden 2009. Projektet 
havde fra starten til formål at være et mødested 
og ressourcecenter for kvinder, uanset etnisk 
baggrund og alder, et sted hvor man både kunne 
nyde socialt samvær med andre kvinder, danne 
nye venskaber, dyrke motion, og samtidig få viden 
og vejledning om sundhed, arbejdsmarked og 
samfund, i et trygt miljø.
Og sådan er det stadig. Forskellen fra starten og 
op til nu ligger primært i antallet af kvinder, der 
bruger huset. Et tal der kun, er steget og steget. 
Huset havde i løbet af januar og februar 2013 mere 
end 70 forskellige brugere, og knap 20 kvinder 
bruger huset dagligt. En stor del af disse kvinder 
bor i Albertslund Nord. Mange af kvinderne  
fortæller at de har stor gavn af at komme i huset. 
Her kan de slappe af og være dem selv, og møde 
andre. Det hjælper og forebygger på depression 
og ensomhed og de føler sig sundere og gladere. 
De, der har svært ved at tale dansk, er glade for 
at øve sig på sproget ved at tale med Inga, husets 
praktiske koordinator. 
 
Husets aktiviteter: 
Udover caféen, hvor man kan komme og nyde en 
kop te eller kaffe, og snakke med andre, tilbyder 
Netværkshuset også træning, både på løbebånd 
og andre maskiner, og på gymnastikhold med 
instruktør. 

Hver onsdag er kreativ onsdag, hvor man kan få 
hjælp og vejledning til sine kreative udfoldelser. 
D. 1. onsdag i hver måned er der mulighed for at få 
et møde med kommunens integrationskonsulent. 
Huset arrangerer også udflugter og foredrag, og 
naturligvis også fester med masser af god mad. 
Husets aktiviteter vedtages og planlægges bl.a. 
af brugergruppen, som består af faste brugere af 

huset.
Huset i fremtiden: 
Netværkshusets bevilling ophører fra 2014, så 
brugerne skal finde nye måder og et nyt sted at 
fortsætte deres aktiviteter.  Derfor har de inviteret 
borgmesteren på besøg, for at få en dialog om 
fremtiden. 

Men indtil videre ligger Netværkshuset stadig på 
Damgårdsvej 10, og er som altid åbent for alle 
kvinder – uanset alder og kulør! Velkommen!
 
Aktivitetsprogram:

 
 Åbningstider for café og motionsrum:   
 Mandag - Torsdag kl. 12-16 
 Mandag:  Gymnastikhold med instruktør kl. 14-15 
 Onsdag:  Kreativ Onsdag fra kl. 12-15. 
 1. Onsdag i hver måned: besøg af kommunens  
 integrationskonsulent. 
 Torsdag:  Fællesspisning 

 
 Netværkshuset lægger også rammer til Duens  
 Madhold hver tirsdag fra kl. 17-20. Erfarne 
 undervisere lærer dig at lave lækre tyrkiske retter. 
 Bagefter er der fællesspisning og hyggesnak. 
 Der er stadig ledige pladser. 
 Kontakt Fadime Erman på tlf. 4032 2243 dagligt 
 efter kl. 10 for at høre mere.

 
 For piger: 
 Netværkshuset har også en pigeklub hver onsdag 
 fra 17-20. Her kan piger fra 10 år og op, komme og
 lave sjove aktiviteter og hygge sig sammen. Bl.a.
 kan du flette tasker og kurve, lave flotte negle, og
 prøve Wii dance.  Klubben er drevet af to frivillige,
 Lisette og Irem. Kom og besøg os -og kom gerne
 med forslag til hvad vi skal lave.
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Dialogmøde med beboere i stuelejlighederne

ALBERTSLUND NORD

Igennem ABC-samarbejdet tog driften og den 
lokale boligsociale indsats i Nord initiativ til et 
dialogmøde med beboere i stuelejlighederne i hele 
området. Beboerne var glade for denne mulighed 
for, at komme i dialog omkring oplevelser med 
at bo i stueplan. Andre beboere var velkomne til 
mødet, men stuelejlighedsbeboerne var særligt 
inviterede, fordi man i nogle opgange oplever 
de samme udfordringer med utryghed og 
konflikter med unge og voksne, som opholder sig i 
parterrerne.

Inviteret med til mødet var SSP koordinatoren i 
kommunen og lederen af klub Nord. De har begge 
stor erfaring med dialog med unge. De berørte 
beboere fik fortalt om, hvilke udfordringer de 
møder. Det er tydeligt, at der er stor forskel på, 
hvordan dialogen med de unge opleves. I langt de 
fleste opgange er der en god dialog med områdes 
børn og unge. Mens det i andre er svært at finde 
respekten for hinanden.  

Fra boligselskabets side bliver der nu sat flere 
ressourcer ind på, at mindske problematikken i de 
mest udsatte opgange.  

I relation til dialogmødet blev beboerne opfordret 
til i samarbejde med den boligsociale indsats, at 
gribe chancen for at lave aktiviteter sammen med 
de unge. Det kunne være i fællesskab, at man 
arrangerede og så fodboldkamp på storskærm, 
filmaftener eller når foråret og sommeren kom 
spillede fodboldkampe på en af boligområdets 
fodboldbaner. Alle er velkomne til at komme med 
gode ideer.        
  RSO

   

 ”Hvis du vil vide, hvad 
fremtiden bringer, så vær 

med til at skabe den” 

Citat: Peter Drucker



Nord har en ildsjæl 
                                                     - som brænder for vores nyttehaver
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Lizzie Bollmann fra Fosgården har i mange år gjort 
et stort stykke arbejde for nyttehaverne i Nord. 

Da årets ildsjæl skulle kåres, opstod der endelig 
en mulighed for at gøre opmærksom på, at Lizzies 
indsats er højt værdsat og af stor betydning.  
Årets Ildsjæl blev sammen med Årets nabo 
og Årets brobygger fundet blandt beboerne i 
Albertslund Nord, Kanalens kvarter, Blokland og 
Albertslund Syd. Dommerkomiteen bestod af 
formanden for Kommunalbestyrelsens social- og 
sundhedsudvalg Nils Jensen, formand for BO-
VEST Vinie Hansen og koordinator fra Albertslund 
Frivilligcenter Sigrun Hardardottir. 

Sådan her lød de ord som var med til at overbevise 
dommerpanelet om at Lizzie fortjente prisen som 
årets ildsjæl. Indstillingen kommer fra en beboer i 
Nord som selv er blevet mødt med Lizzies åbne og 
fordomsfrie modtagelse i nyttehaverne: 
  
”Ildsjæl, er lige det ord som dækker Lizzis 
engagement og omhu i arbejdet som frivillig i 
nyttehaverne i Albertslund nord. Lizzie er et meget 
imødekommende menneske og altid med varme 
og smil. Hun tager rigtig godt imod nye haveejere 
og vejleder dem på perfekt vis i pleje af haven. 
Haverne er med at til at skabe et godt naboskab 
og fællesskab. Alle hilser på hinanden, taler om 
haven og deler livshistorier. Vi mødes på tværs af 
etnicitet og baggrund og det er takket være Lizzies 
åbne og fordomsfrie modtagelse og omgang 
med alle haveejerne. Haverne er med til at skabe 
integration og tolerance. Til sidst vil jeg nævne, at 
Lizzie og haveudvalget hvert år arrangerer en skøn 
grillfest for alle haveejere, hvor vi igen mødes i en 
samsurium af gode naboer helt takket være Lizzies 
mangeårige engagement.”

Lizzie fik på dagen lejlighed til at sige et par ord 
om sine oplevelser i gennem årene i Nyttehaverne, 
de lød sådan her:

”Nyttehaverne har jeg været formand for i 25 år. 
Det er en oase at komme derop om foråret, og se 
alt det der er i gang der oppe. 

Rent integrationsmæssigt har det været en 
fantastisk opgave. Jeg kender jo det fleste af de 
indvandrer der bor i vores område, for de har alle 
sammen nyttehaver deroppe - eller har haft det. 
Først var der mange tyrkere og marokkanere, der 
var også pakistanere og lige nu er der mange 
med palæstinensisk baggrund. Der er jo altid lidt 
diskrimination og konflikter, men det finder vi også 
ud af. Efterhånden som de forskellige mennesker 
har kunnet vise, at de er rigtig dygtige til at dyrke 
deres have, så må man jo respekterer, også de 
andre nationaliteter. 

Her tager Lizzie imod hæderen 
som Årets Beboer (arkivfoto)
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Nord har en ildsjæl 
                                                     - som brænder for vores nyttehaver

ALBERTSLUND NORD

(arkivfoto)

Så på mange mange måder har det været en stor 
stor glæde at være formand for de nyttehaver. 
Det var bare det jeg ville sige, og så tusind tak for 
prisen.”

For Lizzie er det tydeligt, at det fællesskab som 
opstår mellem haveejerne er næsten lige så vigtigt, 
som de mange kilo grøntsager som i årenes løb er 
blevet trukket op af jorden. For boligområdet gør 
Lizzie en kæmpe indsats i forhold til det uformelle 
netværk. Der har utvivlsomt været konflikter og 
uenigheder, som Lizzie som formand har måttet 
tage sig af. Men det som bliver tydeligt, er at 
arbejdet med jorden og fællesskabet i haverne 
er super vigtigt. Der mødes man om et fælles 
tredje som er med til, at nedbryde fordomme 
om hinanden på tværs af religion og kulturel 
baggrund. Eksistensen af nyttehaverne i de sidste 
25 år har været med til at beboere er kommet 
tættere på hinanden her i Gårdene. Til sidst er der 
bare at ønske god arbejdslyst med en ny sæson! 

RSO

         Info om nyttehaverne:

  Vi har 40 nyttehaver, som er tilknyttet VA’s 
  afdeling.  Haverne har fungeret i snart 25
  år. Hver have er på 60 m2, men enkelte
  havelejere har 2 haver. Her er dyrket mange
  forskellige grøntsager i  årenes løb.

  Opskrivning til en nyttehave kan ske ved 
   henvendelse til:
                            Lizzie Bollmann
                           Fosgården 8, 2.tv.
                              Tlf. 43647857

  Der har været lidt frafald af lejere fra VA,  
  hvorfor der er lukket op for beboere fra AB,
  som kan blive skrevet op til en nyttehave.
  Hver have er på 60 m2. Det koster kr. 100,-
  om året at leje en have. Opkrævning sker i
  efteråret.



Bydelsmødre kommer til Nord
En bydelsmor er en kvinde, som gennem sit 
netværk, ved hjælp af hjemmebesøg, foredrag 
og andet opsøgende arbejde i sit lokalområde, 
forsøger at hjælpe børn og voksne med f.eks. 
at komme i arbejde, at uddanne sig, bruge 
foreningslivet og i det hele taget, at opsøge 
information om samfundet. 

Gruppen af bydelsmødre vil have mange 
forskellige sproglige baggrunde, så vi kan nå  
ud til så mange kvinder og familier som muligt. 
Formålet med Bydelsmødre er, at kvinder 
hjælper andre kvinder godt på vej. Ved at 
bruge deres egne erfaringer med baggrund 
i et andet land, er de med til at hjælpe andre 
mødre og kvinder. Gennem uddannelse lærer 
Bydelsmødrene mere om børns udvikling og 
opdragelse, kontakten til skolen, sundhed og 
det danske demokrati.
  

Uddannelsen som bydelsmor henvender sig 
primært til etniske minoritetskvinder, som 
enten er i job, eller under uddannelse. Med 
andre ord en flok ressourcestærke kvinder, 
som gennem bydelsmor-forløbet får nogle 
redskaber, som de kan bruge til f.eks. at bygge 
bro mellem områdets nydanske familier 
og det danske sundheds-, institutions- og 
uddannelsessystem.

                         (billedet er lånt fra www.bydelsmor.dk)

Projektet er inspireret af det tyske Stadtteilmütter-
initiativ, som har været en stor succes i Berlin 
og nu også i mange danske boligområder. 
Uddannelsen til bydelsmor er stykket sammen af 
moduler, der tager fat i emner, som har relevans 
for kvindernes og deres familiers hverdag: kost og 
motion, teenageres udvikling, børns opvækst og 
opdragelse. 

På de ugentlige undervisningsaftener deler 
bydelsmødrene erfaringer, som de kan bruge, 
når de efter endt uddannelse skal ud og være 
opsøgende bydelsmødre. Uddannelsen til 
bydelsmor strækker sig over 3 måneder.

I Nord søger vi kvinder, som kunne tænke 
sig at blive Bydelsmødre og støtte og hjælpe 
andre kvinder i lokalområdet gennem dialog 
og fælles arrangementer. Du får efter endt 
grunduddannelse et diplom, som et bevis på din 
deltagelse i kurset. 

Er du nysgerrig, så ring eller skriv til Rikke 60 35 46 
34 eller rso@bo-vest.dk
Læs mere om projektet på www.bydelsmor.dk  

RSO
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Farvel til driftleder Torsten

Det er med stort mismod, at vi i Nord nu må tage afsked med vores driftleder Torsten. Han 
kom hertil med en masse viden og fuld af gode ideer, men nu har han valgt at stoppe for, at 
gå på efterløn sammen med sin kone. 
Torsten har gennem sit virke fået sat fingeraftryk på mange ting i Nord. Han har været med 
til at samle drifens medarbejdere, så de nu virker og fungere som en samlet enhed. Han har 
fået sat gruppen op til, med jævne mellemrum at tage pulsen på, hvordan de selv synes de 
arbejder sammen. Dette mener vi i bestyrelserne kan ses tydeligt, når man møder folkene 
ude i områderne på tværs af begge afdelinger.
Samtidig har Torsten været en vigtig deltager i vores opgaver for udeområderne og været 
med til at holde møder med både unge og gamle om, hvordan vi gerne vil leve og bo.
Torsten har også siddet med ved de fælles bestyrelsesmøder, som er kommet på banen i hans 
tid. Vi er i bestyrelserne rigtig kede af, at skulle sige farvel til Torsten til juli. Vi vil her gerne sige 
tak for den gode tid han har været her og ønske ham og konen en rigtig god tid fremover.

Nyt fra ejendomskontoret.

Samtidig har Torsten dog lige et par driftsting at skulle ligge her på siden.
De er i driften ved at have styr på grovbeskæringen af alt det grønne og har samtidig fået 
lavet en plan for den fremtidige vedligeholdelse af beplantningen i hele området.

Folkene i driften vil gerne, huske beboerne på, at det ikke er tilladt, at parkere uden for 
affaldsøerne og på en sådan måde at de er til gene for andre. Samtidig ser driftens folk 
desværre fortsat mange ting på trapperne som sko og pyntegenstande, som ikke må være 
der, hverken for brandmyndigheder eller for husorden. Det samme gælder for cykler og 
barnevogne i opgange og i parterrerne.

Til beboere der evt. skal flytte eller have smidt tunge ting til storskrald, vil driften gerne minde 
om at det er muligt at låne en fladvogn på ejendonskontoret til at flytte tingene med. 

Mandag d. 22. april kl 19.00 inviteres alle beboerne 
til offentliggørelsen af naboskabsundersøgelsens 
resultater. Undersøgelsen blev igangsat i 
februar/marts 2012 og resultaterne er klar til at 
blive fremlagt. Trine Sander fra ABC, vil stå for 
fremlæggelsen og håber på en bred tilslutning 
fra beboerne i boligområdet. 

Offentliggørelse af 
Naboskabsundersøgelse
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Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
nord@bo-vest.dk
Tlf. 43 64 80 50

Træffetid: 
Alle hverdage: Tlf. henv. kl. 7.30- 8.30 Pers. henv. 
8.30 - 9.30. Onsdage: Tlf. 15.30 - 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 35 46 34
rso@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. 4364 5570 

Formand
Kirsten Poulsen, Kildegården 14 st. Tlf. 43620520 
mail: afdbestkip@comx.dk

Næstformand/Kasserer
Winnie Duncan, Kildegården 14, 1 tv

Sekretær
Jeannette Nauta-Ridderstrøm, Kildegården 5, 3. tv.

Bestyrelsen
Mediha Bilgic, Kærgården 10, 1 th
Per Mogensen, Kildegården 14. st.
Tonny Kierulff, Kærgården 16, 3 th

Suppleant
Vacant

Nordstjernen
Ansvarshavende redaktør: 
Jeannette Nauta-Ridderstrøm.  

Flere skribenter er meget velkomne.

Telefon- og adresseliste

Os i Nord
for beboerne 
i Dam-, Kær og Kildegården

85. Udgave



Husk Regnskabsmøde den 18. marts 2013.
Der er valg til bestyrelsen, hele 4 pladser plus suppleanter. Så har du lyst til at få indflydelse på de 
kommende års opgaver, så mød op og meld dig til kampvalget. 

Der er flere forslag på dagsorden, som kan ses i den husstandsomdelte indkaldelse.

Bestyrelsen håber, at se rigtig mange af jer til et godt og konstruktivt møde over en lille kop kaffe 
og en småkage. 

Husk dit gule sygesikringsbevis som er din billet til beboermøderne i Nord.

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 35 46 34 eller 
rso@bo-vest.dk. 

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

Læserbrev fra Allan Marcher:
Siden vi gik over til det nye signal fra ComX, har vi kun haft bøvl med vores tv. Så vi er gået 
over til YouSee. Jeg kender flere der også er gået over til YouSee.  Det fungerer bare. Når man 
skriver til ComX på mail får man ikke svar fra dem.   

Svar fra bestyrelsen: I AB er det frit om man vil bruge ComX eller YouSee. Vi har indtryk af, at 
alle er tilfredse med det, de har valgt. At ComX ikke svarer, når du sender dem en mail, kan vi 
ikke hjælpe dig med. Vi håber du bliver glad for at være hos YouSee.
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BÆK & FOS - VA

Bæk & Fos
for beboerne 
i Bæk- og Fosgården

Afdelingsbestyrelsen i VA afd. 8
Afdelingsbestyrelsesmødelokale Bækgår-
den 19,
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69
Mail: va8-best@albertslundnord.dk

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

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

Bestyrelsesmedlemmer
Anne Thomsen  
Bækgården 1. 1. th. 
tlf. 43 64 25 90

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

Kirsten Nielsen 
Bækgården 1 st.
Tlf.: 43 46 84 88

Mogens Lethraborg 
Bækgården 9, 3. mf.
tlf. 43 64 61 25

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

Træffetid: 
Alle hverdage: Tlf. henv. kl. 7.30- 8.30 Pers. henv. 8.30 
- 9.30. Onsdage: Tlf. 15.30 - 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 35 46 34
rso@bo-vest.dk

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

Ole Larsen
Fosgården 7, st.
tlf. 43 66 17 90
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En lille hilsen fra bestyrelsen her i 
Bæk-Fosgården VA8

 
 Trop op den 21.03 kl. 19.00.
 - der er valg!
 Der er valg til bestyrelsen, med hele 4 pladser plus
 suppleanter. Så har du lyst til at få indflydelse på
 de kommende års opgaver, så mød op og meld dig
 til kampvalget. Der er hele 7 forslag på dagsorden,
 som kan ses i den husstandsomdelte indkaldelse.

 Bestyrelsen håber, at se rigtig mange af jer til et
 godt og konstruktivt møde over en lille kop kaffe
 og en småkage. Husk dit gule sygesikringsbevis
 som er din billet til beboermøderne i Nord.

Vi ses til godt møde i Bækgården 17.

BÆK & FOS - VA

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 50

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 35 46 34 eller 
rso@bo-vest.dk. 

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



Kalender
Hver uge
Lektiehjælp for børn og unge
Beboerhuset Bækgården 17 
Torsdag 15.00 -18.00 
Åbent for alle

Klub Nord
Stensmosevej 14. Åbent for alle (10-16 år) mandag-
torsdag kl. 12-17.30, fredag 12-17. Desuden tirsdag-
onsdag kl. 18.30-22. 

Stavgang 
Hver tirsdag kl. 18.30 
Mødested ved beboerhuset Bækgården 17
Vi drikker kaffe bagefter.

Zumba
Hver mandag kl. 19.00-20.00 (ingen børn)
Hver torsdag  kl. 18.00-19.00 
i AB´s Beboerhus Damgården 9 

Pigeklub
Hver onsdag fra kl. 17-20 
I Netværkshuset, Damgårdsvej 10. 
For alle piger over 10 år.
Kontakt Stine på 60354636 for tilmelding

Syning og madlavning 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-16 
Beboerhuset, Damgården 9. 

Baros 
Folkemusik. Onsdag kl. 20, Bækgården 17.

Særlige arrangementer

Bankospil
Første mandag i hver måned kl. 19.00
Beboerhuset Bækgården 17

Fællesspisning
Beboerhuset Damgården 9
Første onsdag i hver måned kl.18.00
Tilmelding senest 1 uge før arrangementet til 
Ínger Lauritzen tlf. 50415741.

Blomsterbinding 
Kontakt Inger for tid og dato (som regel på onsdage)
AB´s Beboerhus Damgården 9

Deadline for næste nummer af Nordstjernen
Indlæg sendes eller afleveres til redaktionen inden 1. maj 2013

Nordstjernen@albertslundnord.dk eller på ABC kontoret Bækgården 17


