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Er beboerdemokratiet
ER DER BEHOV FOR FORNYELSE AF BEBOERDEMOKRATIET ?
Hvornår har beboerdemokratiet (red. den beboervalgte afdelingsbestyrelse), sidst
involveret beboerne i afdelingen til fælles aktiviteter, til glæde og gavn for hele afdelingen ?
Har beboerdemokratiets frivillige lokale beboere isoleret sig fra afdelingens øvrige
beboere, ved kun at være en forlængelse af afdelingens driftsfunktion, som skal sikre
afdelingens vedligeholdelse og at alt fungerer ?
Hvornår har du som beboer, sidst modtaget ”Beboer information” i løbet af året, om
forhold der vedrører din bolig eller udenoms arealer, fra afdelingsbestyrelsen?
Når afdelingsbestyrelsen under sine møder sagsbehandler - bliver du som medlem af
afdelingsbestyrelsen respekteret for dine synspunkter og holdninger - eller føler du
dig presset til at beslutte ting, som går dig imod eller får du mulighed for at få optaget
en mindretals udtalelse til referat ?
Oplever du, at én i afdelingsbestyrelsen bestemmer det hele - leger ”konge” eller føles som en ”diktatur” uden at give plads til andres meninger ?
Holdes der tit møder uden formandens tilstedeværelse, hvor næstformanden så må overtage forhandlingerne ?
Udfører afdelingsbestyrelsen sit tillidshverv kollektivt, hvor alle har lige meget at
skulle have sagt - respekteres ?
Redaktionen hører ved samtaler med beboerdemokratiske repræsentanter og andre,
at der skabes større og større afstand til beboerne og at enkelte personer i afdelingerne ”styrer det hele” uden, uden at respekterer de øvrige medlemmer.
Hvis dette er tilfælde, kan man undre sig over at boligforenings øverste beboerdemokratiske ledelse stiltiende accepterer forholdene !
Men skyldes det, at ”konstruktionen” er gået hen og blevet en sammenspist størrelse
- godt isoleret fra dem de er valgt af ? Så er det vel på tide at få fornyet— eller bare
genskabt fortidens beboerdemokratiske form, der virkede i harmonisk samspil og
med respekt overfor beboerne - !
Eller skal forklaringen findes i konstruktionen med HELHEDSPLANER, som Partnerskabet står for at gennemføre - i stedet for Beboerdemokraterne - og dermed er beboerkontakten flyttet væk fra afdelingsbestyrelsen til det lokale sekretariat Partnerskabet? HVAD TROR DU ? ER DET OK FOR DIG ?
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Er enlige ensomme ?
Vi starter 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 kan godt føle ensomheden alligevel.
Og så er der dem, som i stor grad føler sig ensomme og sjældent kommer udenfor en
dør. Og 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. Læs om Benni og Mustapha i de næste sider.
Vi vil i næste nummer bringe adresser på væresteder her på Amager, som måske kan
have din interesse. Og andre ordninger, såsom Besøgsven-tjenester og andre.
Bag dette initiativ står Urbanplanens Seniorklub, Peder Lykkes Vej 95.

Så holdes der igen en hyggelig aften med musik, dejlig mad og socialt
samvær i nogle timer i Nord’s beboerhus, Røde Mellemvej 7
Husk billetsalg mandagene før mellem kl. 17-18 i beboerhuset.
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Er enlige ensomme ?
Vi har besøgt Erraoudi Mustapha i Hørgården 1. Han er en glad mand på 54 år og bor
alene.
Han kommer oprindeligt fra Marokko.
Har fortsat kontakt med sin familie i Marokko.
På dagen, hvor vi besøgte ham, havde han
lige forinden talt med sin mor. Hun har født
11 børn med 2 års mellemrum mellem
hver. Mustapha er nummer 2 i rækken. 4
piger og resten drenge.
Vi blev budt på marokansk te, som var lavet
på en stilk af Mint, tilsat sukker, hertil blev
man fristet af lækre flødeskumskager.
Han bemærkede at vi kom til den aftalte
tid.
Han fortalte, at han havde en noget fortumlet tilværelse inden han kom til Danmark og
fik et hybelværelse i 1996 i Hørgården. Senere i samme afdeling i 2000 fik han en midtfor lejlighed.
For ca. 10 år siden kørte han som buschauffør bl.a. linje 2A og 5A. Er oprindeligt maskinteknisk uddannet og har sejlet med Oslobådene, som skibsmekaniker.
På spørgsmålet om, hvad han syntes om at bo i en Ghetto, sagde han, at det mærkede
han ikke noget til i det daglige. Han deltager gerne i de lokale arrangementer og i Byhaven. Nyder at skrive og læse og se natur– og dokumentar film i fjernsynet. Han var vist
nok også i gang med skrive en selvbiografi.
Er ryger og kan lide at lave videofilm. Nyder det gode vejr fra sin altan. Han føler sig ikke
ensom. Har et godt naboskab. Indimellem sidder han da også ved sin computer. Og det
bliver også til lange gåture.
Det var vores indtryk, at han havde ikke noget imod dame bekendtskab, men det var
ikke aktuelt lige for tiden.
Mustapha kunne byde på flere og meget spændende historier fra sine unge år, frem til i
dag, men dem har vi evt. til gode til en anden gang.

5

Er enlige ensomme ?
Benni K. Petersen er ung mand på 74. Han
bor i Nord. Som 18 årig blev han ansat hos
Carlsberg. Blev senere tillidsmand og var med
i en bowling klub og i bestyrelsen for samme.
Men da han stoppede hos Carlsberg, sluttede
bowling aktiviteten også. Så ville han ikke
dette mere. Vi besøgte ham i hans bolig, hvor
vi blev budt på lidt af hvert, men valgte
kaffen, som han beredvilligt startede brygning
af i sit køkken, der var åbent ind til den store
stue mod den indbyggede altan. Lejligheden
fremstod lys og venligt, der var ligesom
”orden i tingene”. Benni har været enlig i
henved små 10 år. Har godt nok været gift og
fået to piger, som bor andre steder i Danmark. Til sammen har de fire børn. Det sker
at han ringer eller bliver ringet op til en kort
snak. Ellers føler han sig meget alene. Han lægger ikke skjul på, at han meget gerne vil
have noget bekendtskab - helst en kvinde og hun måtte da også gerne bo hos ham, så
når han står op om morgenen havde en at snakke med. Men mandlig bekendtskab var
da også en mulighed - bare man havde nogen at snakke med, som han siger. Dagene
kan føles lange nogen gange meget lange. Selvom han har en stor samling af videofilm,
så har han ikke rigtigt lyst til at se dem. På spørgsmålet om hans hobby og interesser,
sagde han lidt overraskende, at dem havde han ikke nogen af, men som han sagde ”jeg er ikke kedelig” og jeg kan li’ når folk er høflige og ærlige - det syntes han at han
selv er. Benni er ikke ryger. Han deltager gerne i forskellige arrangementer - måske for
at få nye bekendtskaber. En ting han gjorde meget ud af at påpege, er, at som folkepensionist, var der ikke mange penge at ”rutte” med - kunne ikke forstå, dem der laver arrangementer, hvor man skal købe billet, at de holder dem sidst på måneden, som han
siger, så har jeg ikke råd til at deltage, selvom jeg har lyst. Kan de ikke lægge dem i starten af måneden ? Så man kan få nogle flere oplevelser. Han var ikke afvisende overfor
forslag om ”Besøgsven-tjenester”. Hans computer havde han for længst gemt væk, der
var for mange fejl på. Det lovede vi at hjælpe ham med. så han kan genoptage søgning
efter bekendtskaber på nettet.
Vores indtryk af Benni ”en ensom velsoigneret gentleman”, der kan lide ærlig snak.
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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 !

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.

Hvor kan turen gå hen ?
Til butikker, supermarkeder, Amagercenter, Fields o.s.v. for lettere indkøb.
Til Sundhedshus, Amager Hospital, Apoteket.
Til stranden, café eller andre oplevelsesture efter ønske - der giver ”vind i håret”.
Vi cykler gerne hele året - det er bare et spørgsmål om beklædning og trafik føret.
Og det er naturligvis gratis.
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 gadeplansmedarbejdere og nærpolitiet.

Natteravnene går nogle timer pr. gang og fastlægger selv sine turplaner.
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Ulåste papircontainer - utrygt ?

Vidste du at mange af områdets papircontainere er ulåste ? Hvis du har for vane at
smide personlige papirer ud sammen med reklamerne, så skal du måske tænke på, at
dine papirer kan være tilgængelige for uvedkommende - utrygt ?
Ifølge driften vil ”Københavns Affald” ikke udskifte de ulåste med låste containere også
selvom man ved af erfaring, at der lægges andet end papir affald i containerne !
En ændring heraf sker om muligt først ved en omtale i pressen f.eks. AmagerBladet !?
Hilsen Nord’s Miljøteam

Benyt lejligheden ….. Få måske en ny ven?
Ofte møder man i offentligt rum … måske i en bus eller metro … en med-passager, som
man falder godt i hak med og fra første færd har en god samtale med … især, hvis man
måske skal køre langt sammen og sidder ved siden af hinanden.
Min gamle veninde fortalte om en sådan hændelse, hvor hun efter god samtale med en
anden buspassager efter ca. en halv times kørsel følte, at hun nærmest havde fundet en
veninde eller sin soulmate.
Da de skiltes og ønskede hinanden fortsat god dag, fortrød hun, at hun ikke havde
spurgt, om de skulle udveksle telefonnummer eller email-adresse, så de måske kunne
mødes uforpligtende en dag på en café eller lignende og få sig en god snak igen.
Så denne lille historie for at minde om, at nogen gange i livet skal man måske GRIBE
ØJEBLIKKET, når det er der, og måske få en god ven/veninde for livet?
Karin, H1
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Læser indlæg
Miljøskurene
Ikke alt her i Urbanplanen er negativt ! Det positive er at beboerne har fået miljøskurene. For før flød alt affald på parkeringspladsen, papir, madrester o.s.v. lige noget for
rotterne.
Nu er det samlet på et sted, i skurene, hvor beboerne så må lære at sortere det rigtigt.

Lystfisker klub
På flere kanaler på TV, har man hørt at aldrig har så mange løst fisketegn.
Før havde man i Urbanplanen lystfiskerklubben ”Snøvsen”, som var meget benyttet
af både mænd og kvinder (red. og børn).
Kunne man ikke finde et egnet sted/lokale
til dette formål ?
Et sted, hvor man kunne reparere defekte grej og fremstille nye, så som fluer, blink
o.s.v.
G. R. Madsen
Kurvemagerstien

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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Historisk set
I 1976 var optimismen i f.t. butikscentrets fremtid stadig intakt, hvilket fremgår af annoncen til venstre. I starten kaldtes området for Remisevænget SYD.

Administrationen lå dengang på Apollovej. Det var her, man i udlejningsafdelingen, med
Hr. Lomholt, som ansvarlig, fik tildelt sin lejlighed i slutningen af 1960’erne. Solvangcentret
er i dag et stort hul i jorden. Måtte ”lukke ned” med 30-40 millioner i underskud.
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Vil du med på en gratis erindrings rejse ?
Så rekvirére rejseplanen. Vi gør stop
undervejs på livets ”stationer”.
Der er plads til alle.
Gratis billetter.
Vi får en fælles erindrings oplevelse.
Som seværdigheder undervejs viser
vi hinanden billeder fra steder vi har
erindringer fra. Har du ikke selv billeder, finder vi dem på nettet.
Vores ”rejseguide” hjælper os undervejs, så erindringsrejsen bliver hyggelig og interessant.
Og vi holder også passende pauser undervejs.
Som adspredelse eller hjælp for huskeren, tager vi et spil billede lotteri med historiske
motiver for at fremme erindringerne.
Hoved arrangøren er Urbanplanens Seniorklub, som sørger for alt det praktiske, herunder traktement og mødestedet. Sidstnævnte vil være Foreningshuset, Sundholmsvej 8 i
deres velegnede lokaler. Ligesom alt støttemateriale vil blive udleveret undervejs.

Huset har også køkkenfaciliteter, så hvis der er nogen, der vil forsøge sig med historiske
retter, vil det også være en mulighed.
Som passager på denne erindringsrejse vil det også være muligt at fremkomme med
forslag til alternative ”stop” undervejs. Eller få hjælp til at digitalisere noget af ens historiske materiale - billeder, lydbånd m.m.
Har du lyst til at forevige dine erindringer, vil det også være muligt at arrangere.
Ind imellem vil vi besøge forskellige lokalhistoriske arkiver eller andre spændende historiske steder, hvor vi i fællesskab supplerer vores erindringer og dermed gør erindrings
rejsen mere spændende.
Har du lyst til at høre mere eller reservere en plads på erindringsrejsen, så kan du kontakte Urbanplanens Seniorklub på telefon 2943 3553.
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