
FRIVILLIGE 
SKAL HJÆLPE 
MED AT SØGE BOLIGSTØTTE 
Københavns Kommune er gået med i et nyt projekt ”Tag 
Del”, som er en internetside, hvor !rmaer, foreninger og 
frivillige kan !nde hinanden. 
   Kommunen vil bruge siden til at rekruttere frivillige, 
der kan give nye computerbrugere en hjælpende hånd 
med at !nde rundt på kommunens hjemmeside.
   ”Det er jo ikke hver dag, du "ytter eller søger bolig-
støtte eller pension. Der kan det være behjælpeligt at 
vise, at man også kan gøre det her,” siger projektleder 
Kent Skytte, Borgerservice til DR København. 
SAM

UDEKØKKEN FÅR 

SPISEKAMMER
I Charlottekvarteret i Hedehusene er der skabt et åbent ude-
køkken-miljø, hvor alle kan mødes om fælles aktiviteter og 
fornøjelser. Der bor ikke færre end 39 forskellige nationalite-
ter i Charlottekvarteret, og udekøkkenet blev indviet sidste år. 
Det er resultatet af et samarbejde imellem Charlottegårdens 
beboere og den daværende boligsociale helhedsplan, kaldet 
Cirkusvognen.
 I forlængelse af det nye udekøkken skal der nu laves en 
nyttehave, som skal fungere som beboernes baghave og spi-
sekammer og være et nyt mødested i kvarteret. Nyttehaven 
bygges op af grokasser og langbede med bærbuske, krydder-
urter, duft- og prydplanter, og den bliver realiseret på baggrund 
af en bevilling på 350.000 kroner fra Realdania.
MITH

'

Sidste år fik Charlottekvarteret i Hedehusene et udekøk-
ken, hvor beboerne kan mødes og tilberede mad i det fri. 
Nu gør en bevilling fra Realdania det muligt at supplere 
med en nyttehave. Foto: Leif Vehl

AFTALE I HADERSLEV: 

FÆRRE ALMENE 
BOLIGER 
Boligorganisationerne i Haderslev har sammen med kom-
munen lavet en omfattende aftale, der betyder, at der 
skal bruges 500 millioner kroner på nedrivning, renove-
ring, sammenlægninger og nybyggeri af boliger. Samlet 
set vil initiativet betyde 200 færre almene boliger i Ha-
derslev Kommune, hvilket svarer nogenlunde til det antal 
ledige almene boliger, der var i kommunen ved årsskiftet. 
 Borgmester Jens Christian Gjesing (S) er tilfreds med 
aftalen, som han har indgået med boligorganisationerne: 
”Vi har valgt at lave en langtidsplanlægning for vores al-
mene boliger, og det indebærer, at vi river boliger ned, 
sammenlægger boliger og moderniserer utidssvarende 
boliger. Som bosætningskommune er det vigtigt, at vi 
kan tilbyde attraktive og moderne boliger,” siger han. 
 En del af planen er blandt andet, at der skal bygges nye 
ungdomsboliger.
MITH

STOR INTERESSE FOR AT BO PÅ 
GLØDELAMPE-
GRUNDEN
Gadenavnene på glødelampegrunden i Herlev er ikke til at tage 
fejl af. De fortæller om stedets historie og hedder fx Tråden, Kol-
ben, Soklen og Fatningen. Men nu er den tidligere industrigrund 
i fuld gang med at udvikle sig til et (snart) ind"ytningsklart, mo-
derne boligområde. Der er tale om 318 familieboliger i gårdhuse, 
etagebyggeri og rækkehuse. Det ny kvarter er et resultat af et 
utraditionelt samarbejde imellem tre boligorganisationer: Herlev 
almennyttige Boligselskab (ved DAB), Boligforeningen 3B og Her-
lev Boligselskab (ved KAB).
 En iskold og blæsende søndag i starten af marts var der åbent 
hus i det ny kvarter, og skønt det meget lidt indbydende vejr var 
der stor interesse for at se boligerne, hvor der er ind"ytning fra 
august måned.
MITH

Solen skinner altid på arkitekters visualiseringer af nyt 
byggeri, men i virkelighedens verden var det nødvendigt 
med varmt tøj og pelshue for at komme til åbent hus i 
det ny kvarter i Herlev. Foto: Marianne Svolgaard
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