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Nordstjernen og Os i Nord er lagt sammen som forsøg - nu også med VA-sektion.

Job-stafetten er åbnet i Pavillonen.

En strålende id! Nord har fået hjemmeside.
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Kvidren fra redaktionen

Af fremtidsdagen er jeg født
Det har været et langt svangerskab. Kimen blev lagt d. 24. april 2004, da rigtig mange beboerne mødtes 
med fødselshjælperne (byudvalget, kommunale og private samarbejdspartnere) til en fremtidsdag, hvor bl.a. 
imagegruppen så dagens lys. Imagegruppen har haft mange og lange pluk-idéer og -veer.  Jeg er en af dem. 
Blandt forberedelserne var et kursus i journalistik og layout og en konference om image. 

Mange har deltaget i debatten om, hvad jeg skulle blive til. Hvad skulle jeg hedde? Hvem skulle være mine 
forældre? Hvordan kom jeg til at se ud? Hvordan ville man tage imod mig? Og kunne VA og AB finde 
sammen? - Ja, hvorfor ikke, de to tvillingeafdelinger har trods alt haft mange andre ting til fælles gennem 
årene: byudvalgsarbejde siden 1994, helhedsløsning under planlægning siden 1998, bolignet, som netop er 
blevet indviet, og senest en fælles hjemmeside - www.albertslundnord.dk

Nogle veer var smertefulde. Det gjorde lidt ondt at skulle sige farvel til ’Os i Nord’, sådan som AB’erne 
har kendt beboerbladet i rigtigt mange år. Men på den anden side er det godt at have en stor familie - med 
forenede ressourcer, idéer og kræfter. 

Ned fra Himmelen faldt en layouter - Jesper. Det satte gang i ting og sager, bl.a. min nye stil. Du sidder nu med barnet 
i hånden. Jeg blev en... Nordstjernen. Jeg har fået klippet navlestrengen, nu da Jesper forlader mig. Nu vil det vise sig, 
om jeg kan klare mig. Hvordan synes du, det skal gå mig fremover? Send en mail eller et brev med din mening.

Subito/MGP
Læs mere om image-arbejdet på side 4-5.
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Nordstjernen udgives af AB Nord, VA 
afd. 8 og Byudvalgsindsatsen i Albertslund 
Nord. Bladet husstandsomdeles i Bæk-, 
Fos-, Dam-, Kær og Kildegården.
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Næste deadline: 10. november 2005

Har du noget på hjertet...
...men mangler modet, fantasien eller 
færdighederne til at få det ned på 
papiret? Så hjælper redaktionen gerne. 
Ordblindhed, 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 også velkomne, dog skal dit 
navn være redaktionen bekendt.

Månedens billede: 
fra markedsdagen d. 4. september.
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Sommerhilsener fra nær og fjern
I sommerferien har der været mere stille, end der plejer i Nord. Rigtigt mange beboere er 
bortrejst over sommeren – spredt for alle vinde. Ude og samle indtryk og oplevelser i den 
vide verden. Nordstjernen har fået lov at tage del i nogle af ferieoplevelserne. Tak for det! 

”Kanaljen” (Calella, Spanien)
Hej Nordstjernen
Siddende her ved stranden og ser på volleyball. (Var det ikke noget?). 
Den er så bred, at der er bilkørsel. Vandet er dog ikke så blåt, som 
billedet viser, men poolen ved hotellet er akvamarin, så det vil noget. 
Det er en rigtig badeby med barer, isboder og frække postkort. 
Hav det godt – Troels.

Til bladet Nordstjernen!
Blot en lille hilsen herfra Tyrkiet, hvor vi nyder en dejlig ferie med 
29-30 graders varme og meget hyggelige mennesker. Her er bare 
så skønt. Tyrkerne er et dejligt folk. En uge går bare for hurtigt. 
Kærlig hilsen Anita og Kai Kallesø, Bækgården 15 st.

Kære Nordstjernen
I sommerferien var vi på beboersommerferie i Kolding i Jylland. Den første dag 
pakkede vi ud i nogle dejlige hytter. Der var kun nogle meter til stranden og 
skoven, så vi havde en rigtig smuk udsigt. Anden dag var vi i Legoland. Det var 
rigtig sjovt. Selvom vi selv skulle lave mad, så var det rigtigt godt, fordi så fi k vi 
muligheden for at smage mad fra andre kulturer. Om aftenen var vi ude ved 
den store strand, hvor vi fandt krabber, vandmænd, søstjerner og så omkring 5-
6 marsvin midt ude på det åbne hav. Det var sådan et smukt syn! Den tredje 
dag var vi hjemme, og det var en af de bedste dage, for der var vi alle sammen 
og legede de Olympiske Lege. Det ved jeg, at alle kunne lide, for alle deltagerne 
smilede, grinte og lærte fl ere mennesker at kende. 
Kærlig hilsen Nayalish og de 41 andre!

Kære Nordstjernen
Vi er på ferie med Albertslund Nord. Legoland var det 
bedste. Nogen af os har været ude og bade. Vi sender Kai 
ud og købe mel, så vi kan lave snobrød i aften. 
Kærlig hilsen Mikkel og Anne.

En lille hilsen fra solskinsøen, hvor der er så godt at være. 
Her er stille og roligt - noget som giver en indre ro frem for storbyens 
stress og jag. Jeg nyder det gode vejr og roen - og forbereder mig til 
d. 4/9: markedsdagen i Nord. Nu vil jeg hoppe i havet og svømme en 
tur og så op i klipperne og sole lidt.
De bedste sommerhilsener fra Brian / trylleklovnen Karl-Børge

Kærlig hilsen Nayalish og de 41 andre!

I sommerferien var vi på beboersommerferie i Kolding i Jylland. Den første dag 

En lille hilsen fra solskinsøen, hvor der er så godt at være. 

rigtig sjovt. Selvom vi selv skulle lave mad, så var det rigtigt godt, fordi så fi k vi 
muligheden for at smage mad fra andre kulturer. Om aftenen var vi ude ved 
den store strand, hvor vi fandt krabber, vandmænd, søstjerner og så omkring 5-
6 marsvin midt ude på det åbne hav. Det var sådan et smukt syn! Den tredje 
dag var vi hjemme, og det var en af de bedste dage, for der var vi alle sammen 
og legede de Olympiske Lege. Det ved jeg, at alle kunne lide, for alle deltagerne 
smilede, grinte og lærte fl ere mennesker at kende. 
Kærlig hilsen Nayalish og de 41 andre!

”Kanaljen” (Calella, Spanien)
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En strålende id!

Ny hjemmeside, gratis postkort og en folder. 
Albertslund Nord har fået shinet sin id op. 

Nords imageudvalg, som består af beboere og 
kommunale samarbejdspartnere, har fået gennemført 
en stor del af sine idéer over sommeren. Formålet 
med image-arbejdet er at formidle styrkerne ved 
boligområdet såvel til beboerne som til omverdenen. 
Det er nemlig udvalgets opfattelse, at Nord har et 
dårligere ry, end hvad rimeligt er. Dårlige historier 
giver større genlyd og hænger længere ved, end de 
gode daglige oplevelser, som de fl este beboere har 
i Nord. Det vil udvalget lave om på! Derfor er der 
blevet lavet tre nye informationsmaterialer. 

Hjemmeside til beboerne
Boligområdet har netop indviet sin egen hjemmeside: 
www.albertslundnord.dk. Formålet er at samle alle 
oplysninger, som man som beboer kan have brug 
for - om alt lige fra den kommende byggesag til 
husorden, frafl ytningsregler, beboerhusudlejning, 
fælles aktiviteter osv. Siden er fælles for AB 
Nord og VA afd. 8, men ejendomskontorerne har 
hvert deres faneblad, ligesom også nævnet og 
afdelingsbestyrelsen har det. 

Folder til dem der overvejer at fl ytte ind
De nye beboere, som Kommunen anviser boliger 
i Nord, vil fremover modtage en folder, der for-
tæller det, man ikke umiddelbart ser, når man går 
en tur i kvarteret. Fire forskellige beboere fortæller, 
hvordan de oplever Nord. Den potentielle tilfl ytter 
tilbydes en guidet rundtur med en lokalkendt nabo.

Postkort til verden
Endelig er der blevet udgivet seks knaldfl otte 
postkort med motiver fra Nord. Tanken med 
postkortene er, at de skal sendes ud i verden og 
vise Albertslund Nord frem. Kortene er gratis 
og kan afhentes på ejendomskontoret, hos 
aktivitetskoordinatoren og i Pavillonen, hvis du vil 
sende en hilsen fra dit boligområde.

Rum til enhver lejlighed
...sådan lyder boligområdets nye slogan, som skal 
signalere to vigtige styrker ved Nord: de utroligt 
store boliger og den sociale rummelighed.

MGP

Folder til dem der overvejer at fl ytte ind

Se den nye hjemmeside på 
www.albertslundnord.dk

Hent gratis postkort på 
ejendomskontoret!
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På job for Nord

Jesper Haun er grafi ker og har fra april - august været i virksomhedspraktik i Albertslund Nord. 
Jesper har sammen med imageudvalget arbejdet på at skabe en ’id’ - også kaldet en designlinje. Det 
vil sige en grafi sk identitet eller et udtryk, som afspejler essensen af boligområdet. 

Opgaven har ikke været let. Jesper har på kort tid skullet sætte sig ind i, hvordan kulturen og 
værdierne er i Nord, hvordan henholdsvis beboerne og omgivelserne oplever boligområdet, og hvad 
det særlige ved Nord er, på godt og ondt. 

Derefter har han lavet det kreative arbejde med at fi nde ud af, hvordan Nords identitet så ‘ser ud’, og 
hvordan man får materialerne til at sende de ønskede signaler ved hjælp af bevidst brug af skrifttyper, 
farvesammensætninger, billeder osv. Jesper har designet et logo til Nord; en lille stjerne eller blomst 
med fem arme eller blade, der symboliserer de fem gårde. Det nye logo er farverigt – ligesom 
Albertslund Nord. 

Endelig har det været en stor håndværksopgave for Jesper at anvende den designede id i de 
forskellige materialer. Postkort og folder skulle layoutes, hjemmesiden skulle struktureres, kodes og 
layoutes.  

Vi synes i imageudvalget, at det er lykkedes Jesper utroligt godt at sætte sig ind i boligområdets ‘sjæl’ 
og lave nogle produkter, som vi kan være meget stolte af. Tusinde tak til Jesper for det fl otte arbejde.

I næste nummer af Nordstjernen kan du læse om en anden medarbejder, der er på job for Nord.

MGP

Jesper Haun er grafi ker

Jesper Haun er 
manden bag designet 
af Nords nye look.
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1. september er Job-stafetten åbnet i Pavillonen. 
Som navnet antyder, gælder Job-stafetten om, at flest 
muligt beboere kommer i arbejde hurtigst muligt 
– helst ved fælles hjælp. 

Mange arbejdsløse i Nord
Baggrunden for projektet er, at arbejdsløsheden 
er væsentligt større i Albertslund Nord end i 
Albertslund eller Danmark som helhed. Det er 
dårligt for boligområdets omdømme. For ”ledighed 
er roden til alt ondt”, er der nogen der påstår. I 
hvert fald trives de fleste mennesker bedst med at 
forsørge sig selv og sin familie. 

Et job giver ikke bare en bedre økonomi og 
uafhængighed af understøttelses- og dagpenge-
systemerne. Det kan også give større selvværd, 
et bredere socialt netværk, indhold i hverdagen 
og personlig udvikling. Endelig er en god grund til, 
at flest muligt borgere skal i arbejde, selvfølgelig, 
at der skal være nogen (et flertal), der tjener 
penge og betaler skat, for at velfærdssystemet kan 
opretholdes. Så der fortsat er råd til at hjælpe dem, 
der ikke kan klare sig selv.

Der kan være mange grunde til arbejdsløshed. 
For eksempel oplever nogle, at der ikke er brug 
for dem på arbejdsmarkedet. Andre, at de bliver 
diskrimineret. Og andre igen, at de ikke kender de 
rigtige mennesker. Job-stafetten er til for at udrydde 
disse og andre grunde! 

Kender du nogen, der kender nogen?
Med støtte fra staten har Albertslund Kommune 
i perioden 1. september 2005 – 31. december 
2006 ansat en jobguide, der er udstationeret i 
boligområdet og har kontor i Pavillonen. Jobguiden 
skal hjælpe beboerne med at komme i job, begynde 

på den rette uddannelse eller få et fritidsjob efter skole. 
Han skal også afprøve forskellige nye metoder, som 
boligområdets beskæftigelses-udvalg har peget på efter 
sidste år at have gennemført en interview-undersøgelse. 

En af idéerne er at udbygge netværket mellem 
beboerne. Det er almindeligt kendt, at mange stillinger 
besættes gennem netværk – det vil sige nogen, der 
kender nogen. Hvis man ikke kender nogen, der 
kender nogen, kan det derfor være ganske svært at 
finde et job. Men man kender nok lidt til sine naboer, 
selvom man måske ikke ligefrem plejer at diskutere 
sin jobsituation med dem? Man møder dem i hvert 
fald jævnligt. Og der er trods alt en hel del af dem, der 
er i arbejde. Og måske kender naboen nogen?

Vi har også brug for dig, der har et arbejde!
Jobguiden vil derfor meget gerne høre fra dig, 
der har et arbejde. Kunne du tænke dig at være 
ambassadør for dine medbeboere på din arbejdsplads 
ved at foreslå chefen at ansætte en (kvalificeret, 
naturligvis) person fra Albertslund Nord? Kunne din 
virksomhed mon tænke sig at indgå en venskabsaftale 
med Albertslund Nord? Så kunne vi nok hjælpe 
virksomheden med at få positiv omtale. Eller har du 
hørt din chef sige, at det også er lidt for dårligt, at 
virksomheden slet ikke har nogen medarbejdere med 
anden etnisk baggrund? Eller at firmaet godt kunne 
bruge et ungt menneske et par timer om ugen?

Kom forbi Pavillonen, hvis du kender nogen, der 
kender nogen! Eller kom hvis du mangler et arbejde 
eller et ’efter skole-job’.

Læs mere på http://www.albertslundnord.dk/job_
stafetten/jobstafetten.htm

MGP

Job-stafetten 
er åbnet i Pavillonen
Så er den her! Den særlige indsats for at hjælpe beboere i Albertslund Nord i arbejde. Mangler 
du et job? Kender du til en ledig stilling? Eller vil din arbejdsplads mon være med i projektet?
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Jobguide med positivt livssyn

I stillingen som jobguide er Ted Milián blevet ansat. 
Ted har tidligere arbejdet som selvstændig og været 
konsulent i både Albertslund og Høje Taastrup 
Kommune, hvor han lavede kurser for arbejdsløse, 
der skulle have afdækket indre ressourcer og lære 
kunsten at sætte sig mål. 
- Det havde jeg rigtig gode erfaringer med. 50 % 
af mine kursister fik arbejde på det ordinære 
arbejdsmarked, fortæller Ted, som har været 
albertslund’er siden 1983.

- Jeg har oplevet, at det er meget opløftende for 
ledige at lære at se på tilværelsen og på livets 
nederlag på en anden og mere positiv måde. 
Nederlag skal ikke ødelægge ens selvværd, men 
skal bruges til at lære noget – f.eks. at sætte sig 
nogle bedre mål. En god målsætning virker meget 
motiverende på os mennesker.

Ted skal dels opsøge de arbejdsløse borgere i Bæk-, 
Fos-, Dam-, Kær- og Kildegården, dels finde egnede 
virksomheder, som vil rekruttere medarbejdere fra 
boligområdet. Tanken med en lokal indsats er at gøre 
vejen til et job kortere og mere overskuelig for borgeren. 
- Jeg er sikker på, at vi kan få nogle gode resultater 
ved at rykke indsatsen ud i boligområdet. Det er en 
mere afslappet situation at skulle møde mig i her, 
end hvis jeg var en fremmed, der sad på Kommunes 
Arbejdsmarkedscenter. Og jeg er her jo for at hjælpe 
borgerne med at overkomme de forhindringer, som 
den enkelte har. Om nødvendigt tager jeg med den 
ledige på job første arbejdsdag, siger Ted beslutsomt. 
- Jeg glæder mig utroligt meget til at komme i 
gang og lære beboerne at kende. Jeg er en meget 
udadvendt person, så jeg tror, at borgerne i 
Albertslund Nord hurtigt vil lære mig at kende. 

Ted træffes i Pavillonen i Damgården 11, på telefon 88 71 
46 99, mobil 28 96 26 71 eller ted.milian@albertslund.dk

MGP

Ted har de første par uger skulle sætte sig ind i opgaverne og 
møde forskellige samarbejdspartnere. Her er han på besøg 
hos Kommunes beskæftigelses-projekter.



8

ALBERTSLUND NORD

9

ALBERTSLUND NORD

Nords bedste nabo
’Os i Nord’ plejer i hvert blad at kåre den bedste nabo. Redaktionen 
af det nye fælles blad har besluttet at lade denne gode tradition 
køre videre i de fælles spalter.  

Og tænkte vi det ikke nok? Der er også gode naboer i Bæk- og Fosgården! 
Den bedste nabo denne gang er:

Lone Langkjær, Fosgården 13 3. tv.

Indstillingen lød således:
»Man kan ikke ønske sig nogen bedre overbo 
end Lone. Der er altid en kop kaffe, når man 
kommer op til hende. Og så er hun min helt 
private frisør. Ser hun, at jeg er ved at blive 
langhåret, råber hun ud af vinduet: Hej du, 
Poul Erik, du trænger til at blive klippet, skal 
vi sige på tirsdag? Og når vi tager på ferie, 
sørger hun for at male og tapetsere vores 
lejlighed, mens vi er væk! Det er sket to 
gange.

Lone stiller altid op. Man kan forvente, at folk 
gør et stykke frivilligt arbejde i forbindelse 

med de aktiviteter, som de selv er med i. Men det hører til sjældenhederne, 
at man som Lone stiller op til halve og hele dages arbejde udelukkende for at 
hjælpe andre. Lone laver julefrokost til nævnet, mad til styregruppemøderne 
og hjælper med at lave indkøbssedler og købe stort ind til beboerferien 
– selvom hun ikke selv skal med. Lone er kort sagt en arbejdshest, som ikke er 
bange for at tage fat. Og så kan hun lide det!

Med venlig hilsen Poul Erik Jensen, Fosgården 13 1. th.«

Tak for indstillingen og et stort tillykke til Lone fra redaktionen.

“Mugsy” fra New York trænede 
de unge benhårdt hele dagen.

I sidste nummer af Os i Nord blev 
Susanne og Finn Larsen udnævnt til de 
bedste naboer, og vi lovede at bringe et 
billede af blomster-overrækkelsen.

Er din nabo noget ud over det 
sædvanlige? Så send et brev til 
redaktionen med begrundelse for, 
hvorfor netop han eller hun er den 
bedste nabo i Nord.
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Albertslund Nord har denne sommer været udvalgt 
til GAM3-zone. Det betyder, at der har været seriøs 
træning i street-basket hver torsdag fra maj-august 
for unge i Albertslund. Den 23. juli blev der desuden 
afholdt en fem timers CAMP med træner Clarence 
“Mugsy” Leggett, der var fløjet ind fra New York. 

Sommerens aktiviteter kulminerede d. 7. august 
med en stor 3-mod-3 turnering i København. I 
forskellige rækker for både drenge og piger dystede 
spillerne fra de forskellige GAM3 ZONES mod 
hinanden. 

GAM3 er et socialt ansvarligt projekt, som 
kombinerer streetbasketball og hiphop. Projektet 
er støttet af Integrationsministeriet, og Albertslund 
Kommune og SSP har medfinansieret zonen i Nord 
i 2005. Læs mere på www.gam3.dk

MGP

På CAMP-dagen var der god underholdning 
med både træning, kamp, dj og live hiphop.

Dagens spiller udnævnes. Vinderen fik en cd, fordi hun gav alt, 
hvad hun havde hele dagen og aldrig gav op - den rette GAM3-ånd!

Streetbasket sommeren lang

De ugentlige trænere var Chakib og Zuhair Ben Haddou. 
Zuhair er fra Albertslund og spiller i Glostrup Basket klub. 

http://www.gam3.dk/


10 11

ALBERTSLUND NORD ALBERTSLUND NORD

Arbejdsdagen blev en succes 
– af den slags der kan gentages!
Det var sommer, sol og søndag, da ca. 80 
børn og 40 voksne d. 29. maj tog imod 
forældrenetværkets opfordring til at gøre en 
fælles indsats i gårdene. 

Der blev fyldt sandkasser, skiftet gynger, malet 
kummer og plantet blomster i Dam-, Kær- og 
Kildegården - afhængigt af hvor mange, der mødte 
op fra de enkelte gårde. I Bæk- og Fosgården 
blev der opsat fire nye 
legepladser med gynger, 
sandkasser, borde og bænke. 
Også her blev der plantet 
blomster i beton-rørene på 
p-pladserne. Børnene hjalp 
med at samle affald og fik 
til gengæld Min by - Ren 
by-T-shirts, som Kommunen 
havde sponsoreret. I løbet 
af dagen var der kaffe, 
sodavand og is til de flittige.

Initiativets fædre
Initiativet til dagen kom fra 
Jens, Hasan og Zakaria.
- Vi har snakket meget i 
forældrenetværket. Men 
vi havde måske mere brug 
for at lave noget sammen 
og se nogle resultater af 
vores arbejde, fortæller Jens 
Normand. Hasan, Zakaria og 
han havde i samarbejde med 
de to ejendomskontorer 
planlagt i mindste detalje, hvad der skulle laves, 
hvad der skulle købes ind, og hvordan der 
skulle informeres om dagen. I god tid blev der 
husstandsomdelt en invitation, som var oversat 
til tre sprog. Kort før dagen blev der hængt flotte 
plakater op, som Lise havde lavet. Der blev også 
holdt møde i forældrenetværket om arbejdsdagen.

Blomster på p-pladserne
På mødet fremførte nogle mødre, at det er dødssygt 
at komme hjem og parkere sin bil ved et grimt beton-
rør. Ragnhild og Mai tog derfor på planteskole for at 
købe blomster. Det blev til lavendler og Dronning 
Ingrid pelargonier til AB’s solbeskinnede kummer 
og rododendroner til VA’s skyggelagte kummer. Hvis 
man har lyst, er det tilladt at vande blomsterne.

Legepladsernes 
fremtid
Legepladserne i Nord er 
ikke noget at prale af. I Bæk- 
og Fosgården er mange af 
dem netop blevet revet ned, 
fordi de var farlige. Når der 
ikke er blevet gjort noget 
ved dem i en årrække, er 
det fordi de vil blive påvirket 
af renoveringen, som går 
i gang til foråret. Men i 
forældrenetværket oplever 
mange de dårlige legepladser 
som en daglig ærgrelse.
- Det varer stadig flere år, før 
renoveringen er færdig. Og 
bare ét år er lang tid i et barns 
liv. Derfor brugte jeg gerne 
en dag på at hænge gynger op, 
selvom de måske skal rives 
ned igen om et år, fortæller 
Mediha, som også er med i 
forældrenetværket.

Stor ros
Arbejdsdagen er et godt eksempel på, hvad der kan 
komme ud af at kommunikere på tværs af gårde og 
etniske skel. Initiativet har fået stor ros fra alle sider. 
Tak til initiativtagerne og alle, der var med på dagen!

MGP
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Forældrenetværket 
I netværket kan forældre på tværs af gårde og 
etniske skel tage forskellige emner op eller 
lave aktiviteter. Den 1/10 tager forældre og 
børn f.eks. sammen i Bonbon-land. Tanken er 
at skabe dialog mellem forældrene og forbedre 
forholdene for børnene. I opstarts-perioden 
er netværket støttet af Integrationsministeriet. 
Derfor har det i 2005 været muligt at få bistand 
af en konsulent og tilbyde netværkets deltagere 
forskellige kurser. Netværket består af forældre 
med dansk, norsk, kurdisk/tyrkisk, pakistansk, 
palæstinensisk, irakisk og marokkansk baggrund. 

Konflikter og muligheder
Konflikter hører med til livet, og vi møder dem 
alle vegne. Mange gange kæmper vi for at undgå 
dem, fordi det er svært og ubehageligt at have med 
dem at gøre. Hvis vi ved, hvordan vi skal håndtere 
konflikter, kan hverdagens uenigheder meget 
ofte ændres til positive drivkræfter for udvikling. 
Center for Konfliktløsning ser konflikter som 
muligheder – på godt og på ondt. De kan føre til 
forvirring, fjendskab og stagnation eller til udvikling, 
klarhed og velvilje. Det afhænger af, hvordan vi 
behandler og gennemlever dem.
Fra www.konfliktloesning.dk

Kursus-tilbud: 

Sådan bruger du 
konflikter positivt
I efteråret afholdes der kursus i konfliktløsning. 
Kurset giver dig redskaber, som du kan bruge til 
at mægle mellem andre, der er i konflikt. Eller til 
at løse de konflikter, som du selv kommer ud for i 
boligområdet, i privatlivet eller på arbejdet. Der er 
konflikter alle vegne. Nu har du chancen for at lære 
at bruge dem til noget positivt! Kurset er gratis, og du 
får et diplom, når du har gennemført det. Medlemmer 
af forældrenetværket har fortrinsret, men du kan 
stadig nå at melde dig ind i forældrenetværket. 

Tid: 19., 20. og 27. november kl. 9-16
Sted: Et lokale i eller tæt på boligområdet
Underviser: Asad Ahmad, Center for Konfliktløsning.

Tilmelding til aktivitetskoordinator Mai Green 
Petersen, tlf. 43 62 73 18 eller mgp@va-bolig.dk 
senest d. 6. november 2005. Der vil være frokost på 
kurset. Oplys ved tilmelding, om du har brug for 
tolk og / eller børnepasning. Hvis der er mange, der 
har behov, undersøger vi, om der kan arrangeres 
tolkning og børnepasning. 

Der blev bygget gynger og sandkasser, malet blomsterkummer og plantet blomster, da forældre på tværs af etniske skel tog fat i 
gårdene d. 29. maj.

http://www.konfliktloesning.dk/
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Af Rikke Schultz, kommunikationsmedarbejder i AB

AB, VA og Agendacenteret er i gang med en 
kampagne for at gøre Nord til et bedre sted at bo. 
Det er bl.a. de forestående renoveringer, der skal 
danne rammen om et bedre Nord. Men det er også 
områder som vores håndtering af affald og vores 
forbrug af vand, der skal gøres noget ved. Og her er 
vi alle sammen nødt til at hjælpes ad!

Du kommer selv til at betale for dit vand
Nord er et af de boligområder i Albertslund, der 
bruger meget vand. Hver person i AB Nord bruger ca. 
122 liter vand om dagen (uden fællesbrug). I VA afd. 8 
er tallet 137 liter. Det vil sige, at en gennemsnitsfamilie 
på fire bruger vand for 7-8.000 kr. om året. I dag 
bliver afdelingernes vandforbrug betalt over huslejen, 
men i forbindelse med renoveringen vil der blive sat 
vandmålere op i alle lejlighederne, og hver husstand 
kommer til at betale for deres eget forbrug.  AB, VA og 
Agendacenteret er derfor gået sammen for at hjælpe 
beboerne på vej til at bruge vand med omtanke. 

Når du renser dine grøntsager...
Den billigste måde at reducere vandforbruget er ved 
at ændre adfærd. Det er de små ting i hverdagen, vi 

Vand med omtanke 
ikke tænker over, der koster penge: Når vi tager lange 
brusebade, renser grøntsager og børster tænder for 
rindende vand. Det er disse vaner, der skal ændres. 
Der var gode råd at hente, da vi skød vandkampagnen 
i gang på Nords markedsdag d. 4. september.  De vil 
blive fulgt op i løbet af efteråret. Kampagnen kommer 
til at køre til kort før renoveringen går i gang, og de 
nye vandmålere bliver en realitet.

Vand og miljø
Der er ikke kun penge at spare med fornuftige 
vandvaner – vi er også med til at sikre fremtidens 
gode drikkevand og miljøet. I dag kommer 99 % af 
vandet fra undergrunden, og det er det fineste rene 
drikkevand. Men vi skal spare på det, for der er kun 
begrænsede mængder. Flere steder i Albertslund er 
grundvandet forurenet, hvilket betyder, at vi er nødt 
til at importere det meste af vores vand fra andre 
kommuner. Det gør vandet dyrere, og dér hvor vi 
henter vores vand, er grundvandstanden flere steder 
faldet med over 5 meter.  Vi bruger altså meget mere 
vand, end der dannes. Det går ud over vores moser, åer 
og søer. De tørrer ud, og dyrelivet forsvinder, hvilket 
kan få vidtrækkende konsekvenser. Endelig medfører 
den dalende vandsstand frigivelse af nikkel til vores 
grundvand, hvorfor flere og flere får nikkelallergi.

Der er penge at spare!
Og du behøver ikke at være fanatisk, når du 
skal spare på vandet. Lidt omtanke i daglig-
dagen er alt, hvad der skal til. 
Disse råd er lette at gøre til en vane: 

• Lad ikke vandet løbe, når du børster tænder.

• Rens ikke grøntsager under rindende vand.

• Sluk for vandet, når du vasker tæer, sæber  
   dig ind eller vasker hår.

• Fyld altid vaskemaskinen helt op.

• Hav altid en flaske vand i køleskabet. Så 
   behøver du ikke lade hanen løbe for at få  
   koldt drikkevand.

Helene fra Agendacentret udtrak vinderne af vandspare-
konkurrencen på markedsdagen. Mere end 200 personer 
kom med deres bud på, hvor mange mælkekartoner der var i 
nettet. Det rigtige svar var 252. Så mange liter vand bruger to 
personer i Nord - hver dag!



12 13

ALBERTSLUND NORD ALBERTSLUND NORD

13

Pavillonen, Beboerhuset, Damgården 11, 2620 

Vi ønsker i fællesskab at være med til at forbedre 

Opslagstavlen

Mini-zetterne
Vi har åbent for alle – voksne og børn – hver tirsdag fra. kl. 16.00. Her er I meget velkomne til at komme og prøve at køre med mini-z-biler. Hvis interessen er for det, kan vi arrangere små konkurrencer og klub-mesterløb. Der er også mulighed for at melde sig ind i klubben: mini-zetterne.dk  Tag en snak med Niels om det, når du kommer forbi en tirsdag.

Mini-zetterne

Lektiehjælp

Har du brug for hjælp til lektierne? Så 

er der hjælp at hente hos Martin Ast 

hver tirsdag kl. 16-18 i Pavillonen. For 

at kunne give en seriøs lektiehjælp, er 

der et begrænset deltagerantal. Kom 

forbi Pavillonen og hør, om Martin har 

plads til en elev mere.

Hvad spiser naboen?
I næste nummer genoptager vi en 

gammel Os i Nord-tradition: I hvert 

nummer bringer vi en madopskrift fra 

lige netop den lille by, hvor din nabo 

kommer fra. Nu kan det jo være, at du 

selv kommer fra en egn med en specialitet, 

som du gerne vil dele med andre. Så afl ever 

din opskrift til redaktionen!

 er en nystiftet forening, der henvender sig til 

Foreningens formål er at tilbyde støtte og vejledning 

Vi ønsker i fællesskab at være med til at forbedre 

Cykelstier er farlige!
To på en cykel uden lygter om aftenen i den forkerte 
side af vejen, tre på en knallert uden styrthjelm, der for 
øvrigt kører for stærk på stien, larmende pocket bikes 
- der først kommer frem efter mørkets frembrud... 
Hvor mange lovovertrædelser giver det? Afl ever dit 
svar til redaktionen, og vind et sæt cykellygter. Kender 
du ikke det rigtige svar, kan det fås ved henvendelse til 
Glostrup Politis nye telefonnummer: 43 86 14 48. 

Savn afholder sin første cafe aften, torsdag d. 13. 

Vil du af med 
symaskinen?
Så er vi meget 
interesserede 
i at bruge den 
til undervisning 
i syning, som 
Melihat har 
startet i 
Pavillonen. 
Henvendelse til 
Melihat Keceli på 
tlf. 43 62 86 04. 

Hvad spiser naboen?

Er du på bolignettet?

Da det på nævnsmødet d. 22/8 kom 

frem, at det ikke kan oplyses, hvor 

mange der er tilsluttet nettet, synes 

jeg, vi skal fi nde ud af det, ved at du 

mailer til mgp@va-bolig.dk, hvis du er 

tilsluttet, så der kan skabes grundlag 

for videre arbejde med at indføre 

forbindelse til alle, bruge hjemmesiden til 

kommunikation til os alle og erstatte de 

mange sedler, der bringes rundt til os. Tak 

for hjælpen - Troels Jørgensen, Fos 2 1. tv.

Pavillonen, Beboerhuset, Damgården 11, 2620 

Hvad er SAVN?

Café-aften for børn og pårørende til indsatte

Den nystiftede forening Savn holde sin første café-aften i 

Albertslund d. 13. oktober kl. 16.30 - 20.30. Der er gratis 

fællesspisning kl. 17.30, så husk at tilmelde jer på sanne@savn.dk 

eller tlf. 31 20 30 84. Foreningens formål er at tilbyde støtte 

og vejledning i forbindelse med de problemer og frustrationer, 

pårørende til indsatte jævnligt oplever.  Læs mere på www.savn.dk 

Venlig hilsen Sanne Cellina Helena Graffe.

Jule/Eid-konkurrence!I december kårer Nordstjernen den fl otteste, mest bemærkelsesværdige, mest julede eller eid’ede udsmykning af have, altan eller vinduer. Vinderen får en Quick skrabe-julekalender. 

OpHej kvinder!
Husk, der er gymnastik i beboerhuset i 

Damgården 9 hver torsdag kl. 17.00-18.15 

med vores dygtige instruktør Dorthe. Det 

koster kun 15 kr. pr. gang, hvis du køber et 

klippekort. NB: Afl yst d. 3. og 10. november.

Vil du af med 
symaskinen?
Så er vi meget 
interesserede 
i at bruge den 
til undervisning 
i syning, som 
Melihat har 

Pavillonen. 
Henvendelse til 
Melihat Keceli på 
tlf. 43 62 86 04. 

Vil du af med 
symaskinen?
Så er vi meget 
interesserede 
i at bruge den 
til undervisning 

Henvendelse til 
Melihat Keceli på 
tlf. 43 62 86 04. 

Vi har åbent for alle – voksne og børn 
Vi har åbent for alle – voksne og børn 
Vi har åbent for alle – voksne og børn – hver tirsdag fra. kl. 16.00. Her er I meget 

Vi har åbent for alle – voksne og børn 
 er en nystiftet forening, der henvender sig til 

To på en cykel uden lygter om aftenen i den forkerte To på en cykel uden lygter om aftenen i den forkerte 

Op
Damgården 9 hver torsdag kl. 17.00-18.15 OpOp avle

I december kårer Nordstjernen den fl otteste, 

e
I december kårer Nordstjernen den fl otteste, 

som du gerne vil dele med andre. Så afl ever 

din opskrift til redaktionen!

Har du brug for hjælp til lektierne? Så 

Har du brug for hjælp til lektierne? Så 

din opskrift til redaktionen! oktober 2005, kl. 16:30 – 20:30 i 
Pavillonen, Beboerhuset, Damgården 11, 2620 

Savn afholder sin første cafe aften, torsdag d. 13. 

Vil du af med 
symaskinen?
Så er vi meget 
interesserede 
i at bruge den 
til undervisning 
i syning, som 
Melihat har 
startet i 
Pavillonen. 
Henvendelse til 
Melihat Keceli på 
tlf. 43 62 86 04. kommer fra. Nu kan det jo være, at du 

selv kommer fra en egn med en specialitet, 

som du gerne vil dele med andre. Så afl ever 

forbindelse til alle, bruge hjemmesiden til 

mange sedler, der bringes rundt til os. Tak 

for hjælpen - Troels Jørgensen, Fos 2 1. tv.

Pavillonen, Beboerhuset, Damgården 11, 2620 

gammel Os i Nord-tradition: I hvert 
I næste nummer genoptager vi en 

gammel Os i Nord-tradition: I hvert 

Savn afholder sin første cafe aften, torsdag d. 13. 

Pavillonen, Beboerhuset, Damgården 11, 2620 Pavillonen, Beboerhuset, Damgården 11, 2620 Pavillonen, Beboerhuset, Damgården 11, 2620 

Savn afholder sin første cafe aften, torsdag d. 13. 

Pavillonen, Beboerhuset, Damgården 11, 2620 

Kære beboer

Endnu en 

fi sketur med 

succes og 

med en rigtig 

god fangst af 

sild, torsk og 

makrel. En 

tur, som du er 

velkommen 

til at deltage 

i, næste gang 

den afholdes. 

Hilsen fra 

fi ske-tosserne
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Af Billal Zahoor, 
medlem af forældrenetværket og beboer i Bækgården.

Hele mit liv har jeg boet i Albertslund, hvor jeg 
igennem min opvækst i denne by har oplevet de 
store forandringer, som er sket i tidens løb. Store 
forandringer i en by har naturligvis såvel fordele som 
ulemper knyttet til sig, men det handler om at skabe 
et godt miljø, som alle byens borgere kan være 
tilfredse med. 

Selv har jeg boet i Bækgården de sidste 9-10 år og har i 
denne periode haft såvel positive som negative erfaringer 
som beboer. Hvis jeg kort skal nævne et eksempel på 
noget, jeg oplever som negativt, som mere eller mindre 
stadig er gældende, er det først og fremmest renligheden 
i mit boligområde, der sammenlignet med andre lignende 
boligområder i Albertslund er under al kritik. Måske 
har det noget at gøre med de mange børnefamilier, 
som bor i dette område? Men det er efter min mening 
ingen undskyldning for ikke at være bevidst omkring 
rengøringsforholdene. Jeg mener, at alle forældre i 
området bør sørge for, at området kan fremstå pænt og 
nydeligt, især med henblik på at tiltrække nye beboere.

Liv i Nord

På godt...                              
                                ...og på ondt

Et af de positive aspekter ved at bo i et område med 
mange forskellige nationaliteter og kulturer er den 
ekstra kulør, det giver tilværelsen. Dette kommer 
bl.a. til udtryk ved de forskellige sommeraktiviteter, 
hvor der sælges mad, tøj og andre interessante 
genstande af beboere med de mange forskellige 
baggrunde.  Herudover kan nævnes det stærke 
sammenhold, der skabes på tværs af forskellig etnisk 
herkomst og aldersgrupper.

Hvis vores område skal fremstå attraktivt for både 
nuværende og kommende beboere, er det vigtigt, 
at alle voksne beboere i området yder deres bidrag 
til at holde området rent. I den forbindelse kunne 
det være en idé at afvikle en fælles oprydningsdag, 
således at alle beboere bliver inddraget i 
nødvendigheden af at bo i et rent boligområde.

Hvad er dit syn på livet i Nord? Indlæg kan sendes 
til redaktionen, som i hvert nummer af Nordstjernen 
bringer en beboers historie eller mening.
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Os i Nord
for beboerne 
i Dam-, Kær- og Kildegården

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. 4364 4765,
Leif Pedersen, Kærgården 8 st., tlf. 43 62 82 25,  
dunar@post12.tele.dk
Hedin Kjelnæs, Kildegården 9 1. th., tlf. 21 69 59 44
Lone Holm, Kildegården 12, st., tlf. 43 64 07 21
Evy Middelkoop, Kærgården 2 st. ,tlf. 43 64 58 14
Mogens Lethraborg, Kærgården 1 3. th.

Suppleant
Hasan Yildiran, Kærgården 5 3. th.

Spiseklubben
Tilmelding senest 1 uge før arrangementet til Birthe 
Jensen, Damgården 4 st.  tlf. 43 64 11 57.

Os i Nord/Nordstjernen
nordstjernen@albertslundnord.dk
Redaktion: Jeannette Nauta-Ridderstrøm (AB-stof) 
Kildegården 5 3. tv.
Mai Green Petersen (fællesstof) Bækgården 17. 

Ejendomskontoret
Damgården 10 st. 
nord@alb-bolig.dk
Tlf. 43 64 56 86

Træffetid: 
hverdage kl. 8.00-9.00
onsdage tillige kl. 16.00-18.00

Albertslund Boligselskab
Kanalens Kvt. 66-68
Telefon 43 62 12 23 
Telefax 43 62 46 70
admin@alb-bolig.dk 
www.alb-bolig.dk
Åbningstider: 
mandag-torsdag kl. 10.00-13.00 
onsdage tillige kl. 16.00-18.00

Aktivitetskoordinator (Byudvalget)
Mai Green Petersen 
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
mgp@va-bolig.dk
Træffes hver tirsdag kl. 10-12 i Pavillonen 
eller efter aftale. Ferie i uge 41-44. 

Telefon- og adresseliste
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Blomsterpassere
Område Navn
Kildegården 1 Petersen
Kildegården 2 Charlotte Ladef
Kildegården 3 Jelmas
Kildegården 4 Zaabat
Kildegården 5 Jeannette - Os i Nord
Kildegården 6 Ib Eilertsen
Kildegården 7 Hussan
Kildegården 8 Nielson
Kildegården 9 Henrik
Kildegården 10 Edrissi
Kildegården 11 Graffe
Kildegården 12 Annie
Kildegården 13
Kildegården 14 Herdis
Kildegården 15 Perihan Kurnas
Kildegården 16 Inger og Ove
Kærgården 1 Lethreborg
Kærgården 2 Birthe
Kærgården 3 Inger
Kærgården 4 Koca
Kærgården 5 Luplan
Kærgården 6 Morten 
Kærgården 7 Tomm
Kærgården 8 Ramsis
Kærgården 9 Monica
Kærgården 10 Anne Dorthe
Kærgården 11 Karaman
Kærgården 12 Susanne
Kærgården 13
Kærgården 14
Kærgården 15 Steen
Kærgården 16 Rachida
Damgården 2 Allan
Damgården 4 Houng
Damgården 6 Bercoda
Damgården 8 Lillian
Damgården 10 Henny og Flemming Brandt
Damgården 12 Zester
Damgården 14 Berzoda
Damgården 16 Edressi
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Udlejningskalender 
for beboerhuset i Damgården 9

Signatur:

Hvis du bruger denne kalender, 
kan du se, hvornår huset er 
udlejet eller ledigt.

= Udlejet

= Gymnastik

= Aktivitet

= Helhedsløsning

= Ungdomsskolen

= Fællesspisning

= Banko

= Kan ikke udlejes
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Storskrald

Hitlisten
Der kan afleveres storskrald på 
Damgårdens p-plads mellem kl. 
10.00 og 14.00 disse datoer:

Søndag d. 2/10
Søndag d. 16/10
Søndag d. 6/11
Søndag d. 20/11
Søndag d. 4/12
Søndag d. 18/12

Storskrald foregår på Damgårdens parkeringsplads første og tredje 
søndag hver måned fra kl. 10-14 og er kun for beboere i Dam-, 
Kilde- og Kærgården.

Der vil være 2 containere til henholdsvis ikke-brandbart materiale 
og brandbart materiale til rådighed, og man hjælper selv med at 
sortere sit storskrald. Skal du låne en vogn, skal du være tilbage 
med den kl. 13.30, så vi kan blive færdige til kl. 14.
 
De 5 ting vi sorterer efter er: 
1.   Småt brandbart, f.eks. plastik, små tæpper, træ, tøj osv.  
  (højst ca. 1 meter i størrelse)
2.  Ikke-brandbart, f.eks. metal, cykler, madrasser, møbler, 
 store tæpper osv.                                    
3.  Rent, tørt pap. dvs. tomme papkasser, der er slået sammen. 
 (Pizzabakker og mælkekartoner hører IKKE til her, men   
 derimod i dagrenovationen på skraldeøerne.)
4.  Elektronik, f.eks. TV, video, mobil, stereo osv.
5.  Miljøfarlige stoffer, f.eks. batterier, lysstofrør, 
 el-sparepærer, medicin, maling, spraydåser osv.
   
Ting, som folk synes har genbrugsværdi, henvises til aflevering på 
kommunens plads på Gadagervej. 

Dagrenovation. Affaldsøerne er til dit 
husholdningsaffald, dvs. madrester, planter, 
bleer, emballage fra madvarer, pizzaæsker, 
vådt eller snavset papir og lignende.

Storskrald. Hænderne i lommen! Du skal selv være med til at sortere dit storskrald, 
når der to gange om måneden er containere til rådighed til alt det, der ikke må 
komme i dagrenovationen.
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I kommunalbestyrelsen
Af Leif Pedersen

Ja, det var lige pludselig den situation, forfatteren befandt sig i her 1. august. 
Længe efter jeg havde stillet op til det, og lidt før jeg havde håbet på her i 
denne omgang. Jeg er kommet i to udvalg, nemlig i Miljø- og Planudvalget og 
i Socialudvalget. Der er en del læsestof i de to udvalg, men det vejes til fulde 
op af, at det er rigtig spændende - det syntes jeg i hvert fald. 

I udvalgene forholder vi os til en række forskellige emner. En del er affødt af nye love fra folketinget. Andre 
emner vedrører den daglige drift af kommunen, hvor vi som politikere på borgernes vegne er med til at 
udstikke de mål og krav til service m.m., som kommunen skal yde over for borgerne. Endelig forholder vi 
os også i nogle tilfælde til klager fra borgere, som mener, de ikke har fået den behandling de har krav på.

Jeg er selvfølgelig spændt på, om mit arbejde kan gøre en forskel, eller om det hele bare er en parade, hvor 
alt bare kører der ud af. Heldigvis ser det ud til, at det er muligt at gøre en forskel. Der kommer naturligvis 
færdige oplæg til dette og hint, men det er alligevel muligt at få indflydelse og medbestemmelse. Så jeg ser 
fortrøstningsfuldt på de kommende måneders arbejde i kommunalbestyrelsen. Det skal nok blive et både 
spændende og interessant efterår - og hvem ved, måske får jeg lov at forsætte efter valget...

Helhedsløsningen
Helhedsløsningen er nu gået ind i en afgørende fase. 
Den første runde ansøgningsskema er nu indsendt, 
og en række detaljer er ved at komme på plads 
- desværre ikke alle som vi lige havde håbet på og 
forventet. Bl.a. ser det ud til, at vi stadig må leve med 
en stor skydedør med fire hængsler i stedet for den 
enkle etgrebs-løsning, vi havde sat næsen op efter. 
Det viser sig nemlig, at producenten af den nye dør 
vurderer, at den nuværende bygningskonstruktion ikke 
kan bære den nye type dør, som vi ønsker, og samtidig 
lukke tæt. I stedet foreslår de en løsning, hvor en ny 
skydedør bliver monteret i altanloftet og så igen med 
fire hængsler.  Vi i følgegruppen prøver stadig at få en 
løsning, som vil gøre det nemmere for os.

Det nye udkast til lokalplan er nu ude i høring. I 
forhold til det forslag, der var ude for over et år 
siden, er der sket en række ændringer, mest til det 
bedre.  Alle forslag og indsigelser, der blev sendt ind i 
forbindelse med den første høring, er nu forældede, 
dvs. at såfremt der var noget, som du ønskede rettet 

eller ændret, og som ikke er taget med, skal du igen 
indsende din kommentar til kommunen. 

Kommunen skal have din indsigelse senest d. 19. 
oktober. Det gælder også helt nye kommentarer, 
som ikke tidligere har været afgivet. Endelig arbejder 
vi stadig med at få de sidste ender til at nå sammen. 
Lige nu snakker vi om vandrette vandrør, isolering 
af kælderrum, grønne områder, bygning af carporte, 
el-stik på altanerne, vandmålere og lignende.  Hvor 
meget og hvor lidt vi skal have af dette, er ikke klart, 
og det hele skal jo mere eller mindre afgøres på et 
beboermøde. Men før vi kan afholde et sådan, må vi 
vide, hvad mulighederne og konsekvenserne er. Mere 
om det senere. 

Ejendomsmester
Dennis Raahauge rejste som bekendt i juni. Der er 
endnu ikke en ny på plads, men administrationen 
arbejder hårdt på en permanent løsning. En løsning 
som vel og mærke er lige på trapperne.

Kort nyt fra bestyrelsen
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Bæk & Fos
for beboerne 
i Bæk- og Fosgården

Nævnet i VA afd. 8
Nævnskontoret, Damgårdsvej 14 C
2620 Albertslund, tlf. 43 62 30 69
naevnet@albertslundnord.dk

Nævnsmedlemmer
Arne Kristoffersen
Fosgården 15 3. th. 

Poul Erik Jensen
kasserer og midlertidig kontaktperson
Fosgården 13, 1. th., tlf. 43 62 06 52. 

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

Niels Brandes
Fosgården 14 3. tv., tlf. 43 62 14 62. 

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

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

Ayfer Yolal, Bækgården 3 2. tv., tlf. 43 62 52 78.

Anita & Kai Kallesø, 1.  & 2. suppleant
Bækgården 15, st., tlf. 88 38 33 10.

Telefon- og adresseliste
Ejendomskontoret
Bækgården 19 (under beboerhuset),
Tlf. 43 64 80 50, fax 43 62 73 08, kbo@va-bolig.dk

Åbningstider
Mandag-fredag kl. 8.30–9.00
Mandag tillige kl. 17.00–18.00

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9.00–9.30
Mandag tillige kl. 17.00–18.00

Vridsløselille Andelsboligforening
VA-huset, Vognporten 2, 2620 Albertslund
Tlf. 43 64 93 01, fax 43 64 52 01, www.va-bolig.dk
Åbningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-14.00
Torsdag tillige kl. 15.30-17.30
Onsdag lukket.

Aktivitetskoordinator (Byudvalget)
Mai Green Petersen 
Bækgården 17
Tlf. 43 62 73 18
mgp@va-bolig.dk
Træffes hver tirsdag kl. 10-12 i Pavillonen 
eller efter aftale. Ferie i uge 41-44. 
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Af Carsten Rudkjøbing Larsen, afdelingsleder

Med dette ny fælles beboerblad, vil vi fra 
ejendomskontoret i VA gerne udnytte muligheden 
for at fortælle om stort og småt i forhold til 
beboerne i Bæk- og Fosgården.

Affaldsgården ved Lyngsmosevej
har længe været et yndet tilholdssted for nogle 
af områdets børn og unge om aftenen og i 
weekenderne. Der har ofte givet en del ekstra 
arbejde for ejendomsfunktionærerne, der især om 
mandagen har måttet bruge mange timer på at 
rydde op, når affald har været spredt ud over hele 
affaldsgården og nogen gange også i området udenfor. 
Tid som ejendomsfunktionærerne kunne have 
brugt meget bedre på at passe de grønne arealer og 
renholdelse i gårdene. Nu er et nyt og bedre hegn 
omkring affaldsgården næsten færdigt. Det har pyntet 
gevaldigt, og det skulle også bedre kunne holde 
uvedkommende ude. Samtidig med det ny hegn er 
affaldsgården blevet udvidet, så der er blevet plads 
til endnu en stor container – nu er vi i stand til at 
sortere storskrald i stort og småt brændbart, hvilket 
betyder besparelser på udgifterne til affald, da småt 
brændbart er betydeligt billigere i affaldsgift.

Vaskeri- og nævnsbygningen 
ved Damgårdsstien / Damgårdsvej er ved at 
få renoveret facaden. Foreløbig er den blevet 
højtryksrenset for snavs, graffiti og løse fuger. I 
den kommende tid skal et murerfirma udbedre de 
mange sætningsrevner og reparere fugerne. Til sidst 
får hele bygningen en antigrafittibehandling, så det 
fremover bliver nemmere at fjerne graffiti på de 
meget porøse kalk/sandsten.

Husorden 
Formålet med en husorden er at opstille nogle 
retningslinier for, hvad der er god skik og brug i 
forhold til øvrige beboere og ejendommens drift 
– et sæt leveregler, der tilstræber at så mange som 
muligt oplever, at Bæk- og Fosgården er et rart sted 
at bo og opholde sig. 

At dømme ud fra antallet af klager til 
ejendomskontoret, er dette mål endnu ikke nået.
Det er især beboerne i stueetageboligerne, 
der næsten dagligt oplever at blive generet af 
omkringboende, når legetøj, flasker, cigaretskodder, 
affald og brugte baby-bleer bliver kastet ned i 
haverne fra de overliggende altaner, eller når støv 
og snavs bare fejes ud over kanten, når der gøres 
rent på altanerne. Det er livsfarligt, når selv små 
genstande som legetøj kommer ned fra 2. og 3. 
sals højde, og det er under alle omstændigheder 
hensynsløst og respektløst over for beboerne i 
stueetagerne, at de får smidt andre menneskers 
affald ned i deres haver.  Denne adfærd skal ophøre 
– den er helt uacceptabel og er i strid med den 
gældende husorden, og selv om det er børn der gør 
det, så der det jer forældre, der har det fulde ansvar.

Siden den gældende husorden trådte i kraft pr. 1. 
oktober 2004, har vi fra ejendomskontorets fulgt op 
og påtalt overtrædelser af husordenen, når vi ved, 
hvem det drejer sig om. Ofte klares det med en snak 
med den pågældende beboer, i andre tilfælde sender 
vi et brev med en påtale. Gentagne overtrædelser 
af husordenen kan blive en alvorlig sag - i yderste 
konsekvens kan det føre til, at lejemålet bliver 
ophævet, og beboeren må fraflytte.

Nyt fra ejendomskontoret i VA

Kunstnerisk så det ud, da nogle børn havde brugt weekenden 
til at vikle træerne ind i bon-ruller. Men det kostede mange 
arbejdstimer - og det vil sige huslejekroner - at pille det ned igen.
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VA-redaktør efterlyses!
Vi søger en eller fl ere beboere i Bæk- og Fosgården, 
der vil være journalist/fotograf/layouter på stof til VA-
sektionen i Nordstjernen. Henvendelse til redaktionen.

Udlejningskalender 
for beboerhuset 
i Bækgården 17

Tænk, hvis vi alle hver dag samlede 3 stk. affald 
op, så kunne ejendomsfunktionærerne bruge endnu 
mere tid på fjernelse af bl.a. graffi ti.

Ja tænk, hvis vi i det hele taget opførte os, som var 
området vort eget, hvor ville der være rart at bo her. 

Har du lyst? Der er noget, der hedder miljøplaner.  
Vil du være med til at arbejde med det, så vi evt. kan 
blive miljøcertifi ceret, så kontakt Troels på tlf. 43 64 
60 83 eller besøg mig i Fosgården 2 1. tv.

Signatur:

Hvis du bruger denne kalender, 
kan du se, hvornår huset er 
udlejet eller ledigt.

= Udlejet

= Folkemusik

= Aktivitet

= Helhedsløsning

= Møde

= Kan ikke udlejes

BÆK & FOS - VA BÆK & FOS - VA

Tænk, hvis...
Af Troels Jørgensen

Tænk, hvis vi alle kun brugte papirkurvene til ispapir, 
cigaretskodder, æbleskrog og lignende, så skulle 
ejendomsfunktionærerne ikke tømme dem så tit.

Tænk, hvis vi alle kun brugte minicontainerne til 
husholdningsaffald, så kunne vi spare på antallet, og 
så ville vi spare huslejekroner.

Tænk, hvis vi alle undlod at smide affald af alskens slags 
på jorden, så kunne ejendomsfunktionærerne bruge mere 
tid på de grønne områder; hvor ville der være pænt!
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Af Lizzie Bollmann

Nyttehaverne tilhørende Bæk- og Fosgården har 
eksisteret i snart 20 år. Der er i alt 40 haver, som 
kan lejes af beboere i Bæk- og Fos-
gården. Mange beboere - 
mest mænd - har brugt 
rigtig mange timer 
på at passe haven, 
og derfor er de 
fleste haver 
flotte at se 
på, men der 
høstes også 
mange gode 
grøntsager 
hvert år.

Foruden 
nytteværdien 
af grøntsagerne 
er der også en meget 
stor værdi i, at man på en 
uformel måde kan møde sin nabo 
og få en snak om løst og fast. Det være sig 
om såvel have-afgrøderne, men også om livet i 
boligområdet eller verden!!! Da vi er 
mange forskellige nationaliteter 
repræsenteret i haverne, kan vi 
lære ret meget af hinanden og 
om hinanden.

Nogen spørger, om der er 
hærværk i haverne. Egentlig 
er det ikke galt, men engang 
imellem kan der være tyveri 
af en grøntsag, som er attraktiv 
for andre! Det er selvfølgelig 
ærgerligt, men da der næsten altid er 
mennesker i haven, er der altid en vis form for 
forebyggelse af hærværk og tyveri.

Opdatering af ventelisten 1. november
Hvis du ønsker at blive skrevet op til en have, sker 
det ved personlig henvendelse til haveudvalget. 

Og det er vigtigt, at det er personligt, idet vi 
gør meget ud af, at det kun er til 

personlig brug, når man lejer 
en have, altså den må 

ikke lånes eller lejes 
ud til andre!!

Hvis du mener, 
du er skrevet 
op til en 
have, bedes 
du komme 
og få det 
bekræftet, 

så vi er sikre 
på, at dem, der 

står på vores 
venteliste, stadig 

er interesserede. Du 
bliver slettet fra listen, 

hvis du ikke personligt har 
henvendt dig inden den 1/11 2005.

Man kan kun leje én have per husstand. 
Der er i øjeblikket enkelte dobbelt-

haver, men det er fordi man 
fra starten, da haverne blev 

etableret, ikke havde reglen 
om dobbelt-haver. Når 
dobbelt-haver opsiges, skal 
de udlejes til to familier. Hver 
have er på 60 m2. Det koster 

100 kr. om året at leje en have. 
Opkrævning sker i efteråret.

Haveudvalget består i øjeblikket af 
Mehmet, Freddy, Arne, Ayfer og Lizzie.

Opskrivning til have kan ske ved henvendelse til 
Lizzie Bollmann, Fosgården 8, 2 tv.

Nyttehaverne i Bæk- og Fosgården



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

Undervisning i syning og kurdisk madlavning
for voksne mandag kl. 12-14, for børn onsdag 
kl. 15-17, Pavillonen, Damgården 11.

Højspænding v/ Ungdomsskolen 
for 14-18-årige, mandag kl. 18.30-21, Pavillonen.

Morgencafé 
tirsdag kl. 10-12, Pavillonen.

Lektiehjælp 
tirsdag kl. 16-18, Pavillonen.

Mini-zetterne 
tirsdag kl. 16-18, Fosgården 10.

Aerobics v/ Ungdomsskolen 
for piger mellem 14-18 år, tirsdag kl. 17-18, Damgården 9.

Stavgang 
tirsdag kl. 18.30, foran Pavillonen. 

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

Gymnastik for kvinder 
torsdag kl. 17-18.15, Damgården 9.

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

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

Arabisk sprogundervisning 
for børn, søndag kl. 14-18, mandag kl. 15-18, Pavillonen.

For unge 
v/ Mehmet, søndag kl. 18-22, Pavillonen.

Møder

Udvalget for almene aktiviteter, 28. september kl. 17.30, Bækgården 17.

Børn og unge-udvalget, 6. oktober kl. 10, Bækgården 17.

Beskæftigelses-udvalget, 6. oktober kl. 16.30-18.15, lokale 129 på Rådhuset.

Styregruppemøde, 8. november kl. 17.30, Bækgården 17, spørgetid første halve time.

Regnskabsmøde i AB Nord, 9. november kl. 19, Damgården 9.

Image-udvalget, 17. november kl. 16, Damgården 9.

Særlige arrangementer
Deadline for næste Nordstjernen 
10. november.

Kursus i tværkulturel konfliktløsning
19., 20. og 27. november.

Fællesspisning,
5. oktober, 2. november, 7. december kl. 18. Damgården 9.  
Tilmelding (som er bindende) til Birthe Jensen, Kærgården 
4 st.  Tlf. 43 64 07 88.

Banko
3. oktober, 7. november, 6. december, kl. 19, Damgården 9.

Loppemarked
16. oktober kl. 11-16, Damgården 9.

Viseaften 
med To mand frem v/Hans 
Knudsen, 14. oktober, 
Damgården 9.

Udflugt 
til BonBon-land
1. oktober kl. 10-17. 
Fortrinsret for forældre-
netværket og deres børn. 

Julemarked
26. november, Damgården 9.

Juletræsfest for AB
27. november, Damgården 9.

Juletræstur 
med juletræsfældning 
og frokost på kro, 11. 
december.


