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REFERAT
Mødetitel

Lokal koordinationsgruppe for den boligsociale indsats i Valbyejendommene (afd. 6062).

Tid og Sted Torsdag d. 22. marts kl. 17 til 19 på Vilh. Thomsens Alle 19, st. tv.
Deltagere

Pkt.
1.

Adeel, drengeklubben (Red Barnet Ungdom), Rita Rasmussen, repræsentant fra
afdelingsbestyrelsen 6062, Nick Furbo, formand for afdelingsbestyrelsen 6062, Kurt
Lefevre fra fritidsklubben, Børne-Ungeforvaltningen (BUF) (som børn og ungekonsulent), Ulla Smitt Vanges (USV), boligsocial konsulent (referent).
Afbud fra Frederik, RBU, Frank Nielsen, lokalinspektør (3B)

Emne

Uddybende kommentarer / Referat

Orientering om den boligsociale ansøgning
til Landsbyggefonden / USV

Formand Nick Furbo bød velkommen.
USV fortalte om processen og samarbejdet
med de andre to boligafdelinger. Københavns kommune har d. 22.3. meddelt pr
telefon at de vil anbefale prækvalifikationsansøgningen, som derfor i næste uge kan
sendes til Landsbyggefonden. Der ansøges
om midler til 8 medarbejdere i hele Vigerslev området heraf to boligsociale medarbejdere i Valby-ejendommene – en aktivitetskoordinator og en ungemedarbejder. Vi kan
dog ikke forvente at få den fulde bevilling,
men håber på minimum en medarbejder.
Det boligsociale arbejde skal handle om 3
temaer:
- Børn, unge og familier
- Beboernetværk, demokrati og frivillighed
- Information og image
Senest d.4. maj er der svar fra Landsbyggefonden om vi er forhåndsgodkendt til en
helhedsplan og med hvilken økonomisk
ramme. Herefter starter en proces med at
skære projektet til og udarbejde en endelig
helhedsplan, der skal afleveres til kommunen primo september.
Der blev talt om at Valbyejendommene også tidligere har haft boligsociale projekter
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og udfordringer.
2.

Orientering om afdelingsbestyrelsens planer for VTA lejemål som et nyt fælleshus /
USV / Nick

Afdelingsbestyrelsen og 3B arbejder på at
afdække mulighederne for at kunne benytte
det tomme lejemål i VTA 13-15 som ”aktivitetshus” med multifunktionelle rum. Ønsket
er at det vil kunne huse IT aktiviteter, pigeklub og drengeklub, forældeaktiviteter, Bydelsmødre, diverse værksteder, kulturtilbud,
mm. Der er ønske om at få kommunale /
eksterne parter til at benytte lokalerne. Der
er mulighed samarbejde med kommunale
forvaltninger bl.a. SOFs familie rådgivning
og KFFs Zone 2 workshops.
3B har afsat 250.000 kr. til at hyre en arkitekt til at udarbejde et skitseforslag medio
2012.
Lokalinspektør Frank Nielsen har understreget at det ikke er muligt at benytte de
tomme lokaler inden der er afklaring om de
økonomiske forhold.

3.

Model 1 og 2 – hvad gør vi i tilfælde af, at vi
ikke får midler og nyt fælleshus / USV

Den boligsociale ansøgning kører uafhængigt af den fysiske del i Valbyejendommene.
Så selvom der ikke er afklaring om fælles
faciliteter i VTA vil en boligsocial medarbejder kunne arbejde ud fra andre rammer
bl.a. i det eksisterende fælleslokale. Det vil
dog gøre projektet helt anderledes, idet en
aktivitetsbase står centralt i ansøgningen.
I forhold til den fysiske del kan man (afhængig af udfaldet af skitseprojektet) forsøge at ansøge Realdania fonden om at ombygge det tidligere fritidshjem (der oprindeligt er bygget til fælleshus) til et beboerhus.
Udfordringen er at få de relativt mange kvadratmeter til at blive bæredygtigt på sigt for
Valbyejendommene - uden at huslejen
stiger markant.
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4.

Input fra bordet rundt

Adeel fra Red Barnet Ungdom (RBU) fortalte om drengeklubben. En gruppe frivillige
fra RBU holder åbent for en gruppe drenge
mellem 8 og 15 år hver tirsdag kl. 18-20.30.
I klubben har drengene medbestemmelse i
forhold til de aktiviteter og indkøb, der sættes i gang. Det kan være playstation, brydning, kortspil, fodbold og udflugter. Formålet
er dels at lære dem demokratiske spilleregler og dels fungerer de frivillige (typisk studerende) som en slags rollemodeller og er
medvirkende til at udvide drengenes horisont. Kurt fra klubben mener, at det udgør
et godt frirum for drengene.
Drengene vil gerne udvide åbningstiden
med flere dage, men det har RBU hidtil ikke
haft ressourcer til.
Kurt fortalte om drengene på gaden. Mange
børn og unge i kvarteret har ikke deres eget
værelse og hænger derfor meget ud på
gaden. De efterspørger et sted at være
sammen. Især dem over 18 år efterspørger
tilbud. Klubben har netop fået bevilget en
udgående medarbejder i 3 måneder, der
skal tage sig af +18 gruppen.
De unges identitet er meget bundet op på
deres område. De efterspørger også praktikpladser og andet beskæftigelse.
Der var snak om at man i det boligsociale
arbejde bør fokusere på at holde de unge
væk fra de mere hardcore kriminelle beboere. Nick ser gerne at vi kunne tilbyde dem
kompetenceudvikling og hjælp til beskæftigelse, i samarbejde med kommunen. Nicks
ønske er at der i aktivitetshuset skal være
både aktiviteter for drenge og piger.
Rita understregede at det er vigtigt at få fat i
forældrene og en metode er bydelsmødreprojektet.
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Kurt spurgte om vi kan støtte op om drengenes ønske om at få bander på fodboldbanen. Nick og Rita tager det videre i afdelingsbestyrelsen, og hvis der er opbakning,
kan Ulla hjælpe med at formulere en ansøgning til Københavns Kommune. Vi prøver at få nabo-institutioner til også at bakke
op om det (Rita undersøger).
Kurt sender en mere konkret skitse tegning
af fodboldbanderne og evt. læskur som kan
danne grundlag for ansøgning.
5.

Fastlæggelse af tidsplan fremover: Aftaler i
maj og juni måned – diverse møder, workshop, afdelingsmøde / USV

Ulla fortalte, at i tilfælde af positivt svar fra
Landsbyggefonden d.4. maj bliver der travlt
i maj og juni måned med at skære projektet
til og udarbejde den endelige helhedsplan.
Der vil blive indkaldt til en fælles workshop
med de andre to boligafdelinger (sæt kryds i
kalenderen d.30. maj). Selve helhedsplanen
skal sendes til Købehavns kommune i starten af september.

6.

Eventuelt – herunder nyt møde

Kurt spurgte til hvad han kan sige til de unge – får de deres eget sted?
Nick forklarede, at de får ikke deres eget
sted. Men hvis de vil lave målrettede aktiviteter er de velkommen til at benytte lokalerne (såfremt der bliver lokaler) – det kunne
være IT aktiviteter eller andet.
Nick fortalte at de vil forsøge at indlede et
samarbejde med alle naboerne i området
såsom Dansk Blindesamfunds boliger, Arbejderboligerne, Ældreboligerne Poppelvænget og Andelsboligforeningen Vilhelm
Thomsens Allé

