
 

Nyt fra Beboerprojekt Bispebjerg 2018 

 

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 for at skabe bedre trivsel og større 

tryghed i alle vores afdelinger.  

 

Vores indsatsområder og aktiviteter 

Vores helhedsplanen består af 17 forskellige aktiviteter som har fokus på 3 områder:  

 

 

Hvad vi har lavet i 2018 

Her er nogle få eksempler af aktiviteter og resultater fra de første 8 måneder af 2018: 

• I samarbejde med Klub Smedetoften afholder vi en ugentlig vejledningscafé på Smedetoften 14, 

hvor min. 5 forskellige unge kommer hver uge for at få rådgivning omkring uddannelse og job. 

• Siden starten af året har vi hjulpet over 130 beboere med hjælp og rådgivning omkring 

konfliktløsning, økonomiske vejledning, og deres mulighederne hos kommune. 

• Der er blevet afholdt 20 temacaféer til familier, som har givet forældrene oplysning omkring fx 

familielivet, konflikter i familien, børn og unges skolegang, familiens sundhed og mange andre gode 

emner. I gennemsnit er der kommet 36 deltagere til disse arrangementer. 

• Vi har meget fokus på tryghed i bydelen, og siden januar har vi deltaget i 6 forskellige 

tryghedsfremmende gadeplans aktiviteter sammen med politi, Områdefornyelsen, SSP mm. 

• Vi har afholdt 11 events for beboere om job- og uddannelsesmuligheder, og der er kommet 37 

deltagere i gennemsnit – og både unge og voksne. 

• Vi har hjulpet 8 unge mellem 13-17 år til at samarbejde med en mentorvirksomhed omkring 

etablering af deres egne mikrovirksomhed. Vores unge har vundet Business Awards prisen for både 

Innovation & Nytænkning og Årets Ærespris. Der starter et nyt iværksætterforløb op til oktober. 

• Og så mange flere andre ting… 

 

Vores kontor 

Der kommer mange flere nye aktiviteter i løbet af året, 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 Smedetoften 14, 1 sal. 

Du kan følge med i vores forskellige aktiviteter og finde info om vores kommende arrangementer på vores 

facebook ’Beboerprojekt Bispebjerg’. Ellers kan du kigge på de opslag, som vi sætter op i jeres opgang og 

findes på jeres ejendomskontorer. Derudover findes der informationer omkring vores helhedsplan, vores 

medarbejdere og vores aktiviteter på Beboerprojekt Bispebjergs hjemmeside: beboerprojektbispebjerg.dk. 

Vi håber på at se jer snart til en af vores arrangementer og aktiviteter! 


