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Onsdage kl. 15.00 - 17.00 i Beboerhuset Bækgården 17 
Søger du fritidsjob? Har du brug for hjælp til uddannelsesvalg og
fremtidsplaner? Lam og Gitte er klar til at tale med dig.

Du kan også ringe til Lam på tlf. 60 35 46 37 og til Gitte på tlf. 24 28 75 89

FIND DIN VEJ TIL JOB ELLER UDDANNELSE
Onsdage kl. 13.00 - 15.00 i Beboerhuset Bækgården 17 
Mød Trine fra ABC og en jobkonsulent sidder klar til at hjælpe dig med:

Vejledning om forskellige job, som du kan søge med dine kvalifikationer og
kompetencer - eller som du kan opkvalificeres til.
Hvordan du laver det bedste CV og den bedste ansøgning.

Medbring gerne telefon og/eller pc hvis du har - og husk NemID. 

Vores dør er åben, så du kommer bare. Men vil du være helt sikker på, at der er tid til dig,
så book gerne en tid hos Trine, boligsocial koordinator hos ABC på tlf. 60 35 46 34. 

At oprette profiler og jobagenter i jobportaler og hos vikarbureauer – også
via apps på telefonen.

HAR DU BRUG FOR EN SNAK? - FOR UNGE 

Hver torsdag kl. 12- 14 på Hedemarksvej 16
Skal vi arrangere ture, workshops, lave mad sammen? Kom med
dine idéer. Der snacks samt kaffe og the på kanden. I Café
Stjernedrys mødes vi hver torsdag fra 12-14.

Kontakt Louise Østergaard på tlf.: 60 35 46 35 / mail: lan@bo-vest.dk

CAFÉ STJERNEDRYS – FOR JOBSØGENDE

VIL DU VÆRE BEDRE TIL DANSK? 
GRATIS DANSKUNDERVISNING I ALBERTSLUND 

Infomøde torsdag d. 16. september Kl. 10.00–11.30 på Hedemarksvej 16
Undervisningen varetages af Vestegnens Sprogcenter. Bare kom forbi!
Danskundervisning hver torsdag kl. 10 – 12. Start 23/9. 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Louise Østergaard på tlf. 60354635 / mail: lan@bo-vest.dk 

mailto:lan@bo-vest.dk


Økonomisk beboerrådgivning
Få hjælp til din økonomi. Få hjælp til budget og overblik over ubetalte regninger. Få tjekket om du får de
rigtige ydelser og få hjælp, hvis du er kommet  bagud med huslejen. Kontakt Laura på tlf. 60 35 46 63 /
llo@bo-vest.dk

Ejendomskontor
Damgårdsvej 14B, tlf. 43 64 80 50 / nord@bo-vest.dk
Telefonisk henvendelse fra 07:30 – 09:30.
Pt. lukket for personlig henvendelse pga. Covid-19
www.albertslundnord.dk

Afdelingsbestyrelser
Afdelingsbestyrelsen i AB, abbest-afdnord@bo-vest.dk, post afleveres i formandens postkasse i Kildegården
11, 1. th.
Afdelingsbestyrelsen i VA, kallesoe@comxnet.dk, post ligges i postkassen, som hænger ved døren ved
Bækgården 19

ABC (Helhedsplanen Albertslund Boligsociale Center)  
Trine Nørgaard Pedersen, boligsocial koordinator, tlf. 60 35 46 34, tnp@bo-vest.dk 

Facebookgrupper og -sider
Albertslund Nord - Rum til enhver lejlighed
Albertslund Nord
Børnefamilier Albertslund - tips og tricks

Har du brug for en Bydelsmor? 
Støtte til stort og småt. Vi er her for dig! Vi taler dansk og andre sprog. 
Tlf. bydelsmor: 71 75 57 83 , Tlf. koordinator: 60 35 46 35, Facebook: Bydelsmødre Albertslund  

BLIV TESTET FOR CORONA I ALBERTSLUND
Fast PCR-test i Albertslund - med tidsbestilling:
Hedemarksvej 14, 2620 Albertslund. Man kan blive testet, hvis man er fyldt 2 år.
Husk at bestille tid og medbringe dit sundhedskort. Bestil tid med NemID på: www.coronaprover.dk
Åbningstider:
Mandag, onsdag, torsdag kl. 8.00-14.00
Tirsdag kl.15.00-21.00
Fredag, lørdag, søndag kl. 15.00-21.00.

Kviktest i Albertslund:
Det gamle posthus på Bytorvet 4.
Kvikcentret holder åbent 8.00-20.00 alle dage. Børn under 12 år testes ikke.
Ingen tidsbestilling og medbring gerne dit sygesikringskort.

Du kan altid tjekke de lokale COVID-19 testmuligheder på www.albertslund.dk/test
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HJÆLP TIL AT BOOKE COVID-19 VACCINATION
Har du svært ved at bestille din vaccinationstid? Så tilbyder Albertslund Frivilligcenter hjælp!
Albertslund Frivilligcenter har en gruppe af søde frivillige bisidder, som gerne vil hjælpe dig, hvis du
synes, at det er uoverskueligt at gøre alene. De kan hjælpe dig med at booke en tid til din COVID-19
vaccination og lave en rejseplan til dit vaccinationsted. Husk at du kun kan bestille vaccinetid, hvis
du har fået invitation til vaccination i posten eller e-boks.

Hvis du vil booke en tid til at få hjælp, så ring til koordinator Cecilie på tlf. 40269793 eller skriv en
mail til cecilie@frivilligcenter.nu. Hendes træffetid er tirsdag og torsdag, men du kan altid ringe og
lægge en telefonbesked eller skrive en mail, så vender hun tilbage til dig hurtigst muligt. 

http://www.coronaprover.dk/

