
 

Nyt fra Beboerprojekt Bispebjerg 2017 

Om Beboerprojekt Bispebjerg 

Siden januar 2017 har din og 8 andre fsb afdelinger på Bispebjerg været en del af Beboerprojekt Bispebjergs nyeste 

boligsocial projektperiode, som løber til udgang af 2020. Beboerprojekt Bispebjerg er en boligsocial helhedsplan i fsb, 

som laver sociale projekter og aktiviteter, og som arbejder med at skabe bedre trivsel og større tryghed i alle vores 

afdelinger. Beboerprojekt Bispebjerg ønsker at gøre en forskel for dig som beboer, din afdeling og for området som 

helhed. 

Vores indsatsområder og aktiviteter 

Beboerprojekt Bispebjerg gennemføres i tæt samarbejde mellem fsb, Københavns Kommune og en række 

civilsamfundsaktører og består af 17 aktiviteter/projekter under tre indsatsområder:  

 Vores tryghedsskabende indsatser har fokus på at understøtte tryghedssamarbejdet i bydelen, individuelle 

rådgivninger og vejledninger for beboere som har brug for hjælp, og flere forskellige typer af 

netværksaktiviteter som styrker fællesskabet og naboskabet i jeres afdeling og område 

 Vores børn-, unge- og forældrerettede indsatser har fokus på understøtte viden omkring forældreskabet, 

frivilligindsatser for både mænd og kvinder, og børn og unge aktiviteter baserede på positive fritidsaktiviteter 

som fx fritidsguidning og børnebestyrelser 

 Vores job- og uddannelsesindsatser har fokus på at få flere unge i lommepenge- og fritidsjobaktiviteter, flere 

unge i den rigtige uddannelse, tættere samarbejde med skolerne omkring børn og unges skolegang, og 

styrkelse af de unges kompetencer via mentor- og iværksættertiltage  

Hvad vi har lavet og hvad vi kommer til at lave 

I de første 8 måneder af 2017 har vi haft travlt med at starte vores nye helhedsplan op, ansætte nye personale, og 

udvikle på vores nye aktiviteter. Nogle få eksempler af aktiviteter, som er kommet i gang og/eller kommer i gang i 

løbet af 2017 er: 

 Der bliver afholdt ugentlige beboercaféer i Degnegårdens lokaler med forskellige emner og temaer, og i løbet 

af året er der kommet flere og flere beboere (ca. 23 forskellige deltager i alt, hvor ca. 14 kommer hver uge) 

 Der er blevet igangsat et samarbejde med Klub Smedetoften omkring en ugentlig vejledningscafé, hvor ca. 5 

forskellige unge kommer hver uge for at få rådgivning omkring uddannelse og job 

 Siden starten af året har vi hjulpet over 160 beboere med hjælp og rådgivning omkring konfliktløsning, 

økonomiske vejledning, og deres mulighederne hos kommune  

 Der er blevet afholdt 3 fællesspisningsaktiviteter for at bekæmpe ensomhed, og der er kommet 24 deltagere i 

gennemsnit. Der kommer 2 flere af disse aktiviteter i her til efteråret 

 Til oktober kommer der en ny ambassadørindsats i samarbejde med Ungdommens Røde Kors, hvor de unge 

bliver trænet i konflikthåndering og bliver rollemodeller for andre unge i bydelen 

 Til oktober kommer der et iværksætterprogram for unge, hvor 10-15 unge de få træning om, hvordan man 

kan igangsætte sit eget virksomhed eller business, og derved får styrket deres kompetencer 

 Til november kommer der en ny fædreindsats, som understøtter fædrenes rolle som far 

 Og flere andre ting… 

Vores kontor 

Vi er 8 ansatte på kontoret; Iain (leder), Kia (forældre- og netværksmedarbejder), Merete (beboerrådgiver), Linda 

(familie- og netværksmedarbejder), Lone (ungemedarbejder), Sarah (trygheds- og netværksmedarbejder), Amma 

(boligsocial ungevejleder), og Sofie (studentermedhjælp til kommunikation). 

Der kommer stadig flere nye aktiviteter i løbet af efteråret, og vi håber på at møde dig når vi er ude i din afdeling. Hvis 

du vil kontakte os angående en aktivitet, hvis du har brug for at komme i kontakt med kommunen, eller hvis du vil 

høre mere om, hvad vi laver – så kom gerne forbi. Vi bor pt. på Møllerlodden 15, men til oktober flytter vi til nye 

lokaler på Smedetoften 14, 1. sal, hvor vi skal bo sammen med ejendomskontoret og Beboerprojekt Puls. 

Alternativt kan du følge med i vores forskellige aktiviteter på vores hjemmeside www.beboerprojektbispebjerg.dk, på 

facebook eller kigge på de opslag, vi sætter op på jeres ejendomskontorer samt opgange. 

Vi håber på at se jer snart. 

Med venlig hilsen 

Beboerprojekt Bispebjerg 


