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Beboerdemokratiet
HVEM HAR ANSVARET ?

Når afdelingen forfalder. Skyldes det så, at huslejeniveauet holdes kunstigt nede for at
de folkevalgte skal stå i et bedre ”lys” ? Eller skyldes det, at man bare accepterer tingenes tilstand og forfald ? Eller er man slet ikke interesseret i, hvordan ens afdeling ser
ud ? Prioriterer man forkert ? Er det sådan vores boligforening ønsker, at beboerne og
deres gæster skal opleve området ? Billederne viser et forfald igennem 9 måneder plus tiden før. Selvfølgelig er der nogen, der lokalt har ansvaret. Men måske skyldes
det , at deres interesser ligger udenfor afdelingen - i de ”højere lag” indenfor beboerdemokratiet i boligforeningen eller endnu højere - på det boligpolitiske landkort ?
Den eneste situation, hvor ansvaret ligger hos den enkelte beboer, er, når man deltager
i det årlige afdelingsmøde, hvor man vælger de beboere, der skal repræsentere os alle i
beboerdemokratiet. Vælger man nogen, der har den rette holdning ? Nogen, der tør
lave realistiske husleje budgetter. Nogen der fortæller de daglige vedligeholdelses ansvarlige, dem der kan bestille håndværkere til at udføre opgaver i afdelingen, hvad der
skal gøres. Og, som har lyst til at informere alle beboere om de beslutninger, der tages
til alles bedste - uanset om man er analog eller digital - bliver løbende henover året,
informeret bedst muligt. Naturligvis er der nogle ansvarlige, der har lagt planer - også i
det viste eksempel, men de nyder at holde det for sig selv - uden at informere beboerne. Vi beboere kan kun opleve deres forsømmelse - på ikke oplyste planer / handlinger.
NB! Andre afdelinger i området, gør det godt og har ikke sådanne problemer !
2

Husk billetsalg, mandagene før arrangementet. Beboerhuset Nord kl. 17-18.
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Er enlige ensomme ?
Vi er startet på et nyt ”TEMA” - Er enlige ensomme ?
Mange af de enlige voksne i lokalområdet, deltager aktivt i de forskellige arrangementer, der afholdes lokalt.
De er ikke nødvendigvis ensomme, selvom de bor alene. Men man kan godt føle ensomheden alligevel.
Og så er der dem, som i stor grad føler sig ensomme og sjældent kommer udenfor en
dør. Og måske savner socialt samvær med andre beboere.
Uanset, hvordan man har det, så kan det godt være man har lyst til at fortælle lidt om
sig selv - HER I BEBOERBLADET - og måske ad denne vej få mulighed for kontakt med
andre beboere, der i en udstrækning har det på samme måde og ved at mødes kan få
”bugt” med ensomheden.
Vi har nu oprettet en SMS-linje / Tlf-svarer: 61 129 959, hvor vi gerne formidler kontakt til andre ensomme eller tjenester.
Bag dette initiativ står Urbanplanens Seniorklub, Peder Lykkes Vej 95.

Besøgs venne tjenester:
Røde Kors Hovedstaden, telefon 38 33 64 00 eller mail:
rkh.seniorkoordination@rodekors.dk
Ældre Sagen - lokalafdeling, Amager2300, TELEFON 35 13 70 37,
EMAIL: Amager2300.aes@gmail.com

Ingen ældre bør føle sig ensom.
Efter flere år med sygdom, følte jeg mig meget
ensom.
To gange om ugen tog jeg med bussen - her har
jeg fundet gode venner, og veninder.

Nu, mødes nogle af os, hver onsdag i Solvang
Kirke, hvor man kan købe gammeldags mormor
mad, for billige penge.
Her hygger vi os og får fortalt hinanden, alt mellem himmel og jord.
G. R. Madsen, Vest
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GRATIS Cykel taxa for Urbanplanen’s beboere
Hvem kan få en tur ?
Er du dårligt gående. Handler du ind, gående ved siden af din cykel.
Kommer du sjældent udenfor en dør. Eller …?
SÅ ER DU VELKOMMEN - der er plads til 2, ta’ gerne din nabo med !

Står cykel taxa’en udenfor din dør og
venter på dig ?
Hvordan gør du ?
RING til den nærmeste Cykel Pilot og
få en kørsels aftale: Tlf. 2943 3553

Du er også velkommen til at ringe, på
vegne af en du kender, der har behov.
Tryghedsplatformen’s beboergruppe arbejder
på at få etableret en Tryghedspatrulje, som en
Natteravne forening i Urbanplanen.
For år tilbage havde vi en med frivillige beboere, der gik aftenture rundt om i området - og
udførte voksenkontakt og snakkede med de
unge, de mødte på deres vej.
Natteravnene sammensættes af frivillige beboere i Urbanplanen inkl. Hørgården, Signalgården og Sundholm Syd.

Vi går i området for at skabe Tryghed - både for
voksne, børn og unge. Vi samarbejder med repræsentanter fra gadeplansmedarbejdere og
nærpolitiet. Natteravnene går nogle timer pr.
gang og fastlægger selv sine turplaner.
Orientering om vores trygheds indsatser.
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Det er gratis at deltage, hver onsdag fra kl. 10-12 i Nord’s beboerhus.
Der er også plads til dig - kom og oplev, om det er noget for dig. Alle, der
har lyst til at fortælle eller skrive om perioder i ens liv - kan ”springe på
vognen”. Vi har det hyggeligt med vores livshistorier.
Du har lov til at fortryde din deltagelse, men tag en ”prøve-time”.
Vi holder en pause med kaffe/te plus tilbehør.

SÅDAN KAN DET FOREGÅ:
Vi starter med at skrive, hvad der lige falder en ind - det bliver kaldt for ”non stop”. Det
er en slags opvarmning. Det er lige meget, hvad det handler om. Selvom man godt kan
være i tvivl om, hvad man skal skrive, så mærker man hurtigt, hvordan tankerne begynder at tage form. Pyt med stavefejl - det er kun en selv, der skal læse det. Kan man
bedst lide at skrive på sin bærbare computer, så tager man den med. Vi skriver i et afgrænset tidsrum og stopper, hvor man nu er kommet til. Man får mulighed for at læse
sin historie op - hvis man har lyst. Man bestemmer selv. Og så giver de andre positive
reaktioner - det kan være meget nyttigt, og det lærer man af. Man kan også blive inspireret eller der dukker minder op, som man måske har glemt, når man hører de andres
historier. Vi er enige om, at det er et fortroligt rum vi befinder os i - så, hvad man hører,
kommer ikke videre. Så tager vi hul på dagens tema - et tidspunkt i ens liv. Mulighederne er mange. Og flere af vores sanser kan komme i spil i de 2 timer, der går hurtigt.
En kærlig opfordring fra Urbanplanens Seniorklub.
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Læser indlæg
Humor hjørnet:
”Min bedstemor begyndte at gå 5 km om dagen, da hun var 60.
Hun er 97 i dag, og vi aner ikke, hvor pokker hun er.”
Ellen DeGeneres, amerikansk komiker (f. 1958)
Den dovne Panda:
”Jeg gider ikke gå … jeg tager BAM...bussen…”

Den kvikke læser vil i bladet finde en APRILSNAR! Bliver det dig? De første 3, der
sender os det rigtige SMS svar, plus navn og telefonnr. - vinder en lille præmie !
HÆRVÆRK PÅ VASKERIET ”VEST”
Der øves hærværk på vores vaskemaskiner. Flere gange når man skal vaske, er start
knapperne i stykker. Man skal have fingeren helt ind i maskinen før den starter.
Glasset, der viser programmerne er revnet.
Sæbebeholderen har ofte mistet håndtaget.
Hvad er det for mennesker, der bor her ?
Husk, alle er med til at betale for al den hærværk !
Undskyld at nogen af jer måtte rykke for Det nye Beboerblad enkelte steder. Det skyldes beklagelig forhold i omdelingen, som nu er på plads.

Vores SMS-linjen/Telefonsvarer: 61 129 959 virker igen - brug
den, når du har noget på hjerte, vil have bragt et indlæg eller andet. Vi har månedlig
deadline den 15.
Som noget nyt, kan du gratis få leveret Det nye Beboerblad i din postkasse - kontakt os
på vores SMS-linjen/Telefonsvarer: 61 129 959 eller send os en mail:
DetnyeBeboerblad@Urbanplanen.dk oplys dit navn og adresse (indenfor Urbanplanen).

Støt vores annoncører, de støtter os !
Hollænderdybet 2
2300 København S
Telefon 32 57 70 18
e-mail: post@copy-print.dk
www.copy-print.dk
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I starten af marts måned, væltede dele af hegnet omkring grunden, hvor butikscenteret
tidligere lå, der blev revet ned i 2016 . Det gav efter enkelte steder for stormvejret.
Der blev dog hurtigt rekvireret håndværkere, som allerede dagen efter, fik sat det hele
på plads igen.

Affalds svineri eller kapacitets problemer.
Vel ser det ikke godt ud, men hvad er
den dybere liggende årsag ?
Hvis en containerplads uge for uge ser
ud som på billedet - og det sker ofte,
kan det måske skyldes, at containerpladsen er under dimensioneret - altså, at der ikke er taget højde for den
mængde affald, som beboerne har
behov for at komme af med. Så hjælper det ikke, at man tolker problemet
som affalds svineri - for så opstår problemet bare andre steder, hvis man
vælger at nedlægge containerpladsen - dermed forsvinder mængden af affald jo ikke.
Måske skulle man prøve at fordoble enkelte containere i en periode og så se om resultatet bliver bedre !
Hvad syntes du ?
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En søndag i marts ved Remiseparken

Politiet var alle vegne. Kontrollerede alle indfaldsvejene til og fra Remiseparken. Markeret med de velkendte røde/hvide plastik bånd - ”her til og ikke længere”. Kom man nede fra parken, eller fra Remisevænget Øst, eller fra Peder Lykkes Vej, eller fra Remisevænget Nord, var der spærret og bag spærringen stod politiet talstærkt opstillet.
Vi kender ikke årsagen. Og fik heller intet at vide ved telefonopkald til nærpolitiet.
Måske skyldes det, at alt disponibelt mandskab allerede var på stedet - indenfor afspærringen. På et tidspunkt var der henved 10 politibiler - mandskabsvogne, de tydelige blå og de grågrønne, der også havde bur til hunde. Et par af de nyligt ankomne
mandskabsvogne var fyldt med politifolk, klar til at rykke ud, hvis omstændighederne
krævede det eller også for at udføre vagtskifte, med udhvilet mandskab. Det hele stod
på i flere timer, denne søndag eftermiddag - lidt kølig, men solen skinnede ind imellem.
Mange nysgerrige troppede op eller stod på de nærtliggende altaner. Nogle fik lov til at
komme igennem afspærringen, andre blev vist bort. Gadeplan folk, der er vant til at
snakke med de unge, dukkede op. De henved 30-40 betjente havde en let dag.
Der åndede ro og fred, som om, det var stilheden før stormen. Men intet var under
opsejling. Så skete der noget den søndag i marts ved indgangen til Remiseparken.
I skrivende stund er det blevet os oplyst, at årsagen skyldes et foredrag i Bonderen!!!
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Det vrimler med skriveværksteder
Det er oppe i tiden. Den ene aktivitet efter den anden bliver for tiden tilbudt alle, der
har lyst at skrive deres livshistorie.
Sundby Lokalhistoriske Forening & arkiv ”SULFA” har stået for et skrivekursus omhandlende Sundby historier og skrive teknik. Det blev afholdt i Rodosvejs bibliotek. Amager
Øst Lokaludvalg har stået for et skrivekursus i Jemtelandsgade, hvor man lærte teknikker om at skrive nyheder. Københavns Kommunes Stadsarkiv har og afholder Erindringsklubber, hvor man snakker om gamle dage og får minderne frem. De har afholdt
enkeltstående aktiviteter, som Erindrings generator, hvor en ung og gamle udveksler
oplevelser og synspunkter på historiske emner, som et spil. Og et arrangement hvor
man fik ”tips og trick” til ens erindrings skriverier, fortalt af en arkivar og en forfatter.
Kommunen står også for at indsamle borgernes erindringer for året 1989. Nationalmuseet og Boligselskabernes Landsforening er gået sammen om at indsamle beboernes
historier, omkring det at bo alment. Christianshavn kører en skriveCafé, som oprindeligt blev igangsat af Roberta Montanari, som også for tiden kører et Livshistorie projekt
i Nord’s beboerhus, omtalt på side 6 her i beboerbladet.
Dette bare for at nævne nogle af de ”skriveværksteder”, der er og har nyligt være oppe
at køre. Også de lokalhistoriske arkiver er et besøg værd for minde dokumentation.
Har det din interesse, så har Urbanplanens Seniorklub også taget initiativ til at starte op
på ”Erindrings rejse”, som startes op, når der er interesse for det. Her kunne hovedtemaet være ”Livet i Urbanplanen i mere end 50 år” - har du lyst til at være med, evt. til
en prøve time, så ring eller send en SMS til 2943 3553 og reservere en gratis plads.
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Vil du med på en gratis
erindrings rejse ?

”Livet i Urbanplanen
igennem mere end
50 år!”
ALLE, der bor i Urbanplanen - på begge sider af Peder Lykkes Vej i den
samme boligforening 3B har oplevet ting og sager, i bo tiden, som kan
være nyttigt at få fortalt og skrevet ned. Man behøver ikke selv at skrive.
Vi i Urbanplanens Seniorklub, som vil stå for aktiviteten til afholdelse i
Foreningshuset, Sundholmsvej 8 - i samarbejde med Urbanplanens Lokalhistoriske, har allerede lavet en liste med næsten hundrede højdepunkter, der sammen med de hundrede vis af lokalhistoriske billeder,
video og andet materiale, kan danne grundlag for - sammen med dine
erindringerne, historieskrivningen / fortællingen handlende om
”Livet i Urbanplanen igennem mere end 50 år”
Hvem kan ikke huske livet i hobbyklubberne i kældrene under butikscenteret og aktivitetsklubben i Hørgården ?
Hvem har ikke minder fra de årlige beboerfester - juletræ, sommer, fastelavn, pensionistfester, opgangsfester og festerne på Hørgårdens
”trekant” ?
Ring, hvis du har lyst til at deltage i historie indsamlingen - 2943 3553
eller send en mail til UrbanplanensSeniorklub@gmail.com
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Det forlyder, at der skal sættes
TURBO på byggeriet i hullet ved
Solvang Centret således, at der vil
være gode billige indflytningsklare
boliger allerede til sommer i år.
Efter ”først til mølle” princippet.
KØREPLANER skal tilbage
2770 Tårnby-bladet no. 270 den 19. marts 2019 (forsiden)
KØREPLANER skal tilbage
v/Ulf B. Bjørnton
MOVIAs beslutning om at rippe stoppestedsstanderne for brugbare oplysninger udløste massive protester. Og deres kovending og beslutning om at sætte rutebeskrivelser op igen, men
ikke samtidig afgangstider, har ikke formildet politikerne i teknisk udvalg i Tårnby.
Udvalget sendte allerede i februar et protestbrev til MOVIA, og
på mødet i torsdags besluttede man så at sende et nyt med
beskeden til trafikselskabet, at de ikke har løst problemet.
Samtidig satte man forvaltningen til at undersøge, hvad det vil
koste, hvis kommunen selv sørger for at få opsat den nødvendige information, samt at undersøge, hvor mange stoppesteder i
Tårnby, der egentlig har den højt besungne digitale information,
og hvor mange, der står helt bare.
”Vi kan kun beklage, at vi ikke har fået lavet den rigtige løsning i
første omgang” siger Brian Bruun (DF), mens Carsten Fuhr
(Konservative) ikke giver meget for MOVIAs oplysning om, at de
ikke har fået ret mange mails med klager:
”De mennesker, der primært bliver ramt, er jo ikke dem, der
sender mails”.
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