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Nyt fjernvarme anlæg?

Har du en

god

historie?
Kontakt vores redaktion
på bha.red@sn.dk

Få professionel rådgivningog den rigtige pris
www.varmekonsulenten.dk
Ring53
26857589
Ring
77 70 15

Bruger beboerne
Tingbjergs sociale aktiviteter?
Det vil den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg
& Utterslevhuse og Steno Diabetes Center
Copenhagen undersøge med hjælp fra lokale
beboere, som netop nu går rundt med
spørgeskemaer i bydelen
Af Gitte Ganderup

Et nyt samarbejdsprojekt mellem den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg & Utterslevhuse og Steno Diabetes Center
Copenhagen vil undersøge,
hvordan beboerne bruger og
oplever de tiltag, der gennemføres i lokalsamfundet. Det
gælder blandt andet Restaurant Virketrang, der er en beboerdrevet restaurant forankret i et samarbejde mellem de
to organisationer og Hotel- og
Restaurantskolen.
Konkret undersøges bydelens sociale kapital ved at
Malthe Bøggild og Asma sammen med flere andre beboere
ringer på dørene i Tingbjerg
og Utterslevhuse for at spørge ind til beboernes sociale
omgang med hinanden og til
deres kendskab til, og brug af,
bydelens mange forskellige aktiviteter og tilbud.
Holdet består af ni beboe-

KOM I SYNOPTIK OG FÅ EN

GRATIS
UDVIDET
SYNSPRØVE
MED SUNDHEDSTJEK VÆRDI 298,21.-25. MARTS

FÅ TESTET DIT SYN AF VORES EKSPERTER
2 ud af 3 går alt for længe uden at få testet deres syn.
Du kan gøre det gratis lige nu.
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VI SES HOS SYNOPTIK,
FREDERIKSSUNDSVEJ 9, KBH. NV, TLF. 35 81 85 61
FREDERIKSSUNDSVEJ 175, BRØNSHØJ, TLF. 38 28 73 61
Gratis Udvidet Synsprøve (værdi 298,-) og 25 % rabat ved samlet
køb af stel og glas. Tilbuddet gælder kun i forbindelse med butikkens synsevent. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud.

re, som de seneste måneder
har bidraget til at udvikle
den husstandsbaserede undersøgelse, som gennemføres i samarbejde mellem den
boligsociale helhedsplan i
Tingbjerg og Utterslevhuse,
og Steno Diabetes Center
Copenhagen. Undersøgelsen
vil give et enestående indblik
i bydelens sociale kapital. Resultaterne vil blive præsenteret lokalt og gjort offentligt
tilgængelige.

Bidrag til
lokalsamfundet

23-årige Malthe Bøggild er
én af de ni beboere, der har
tilmeldt sig holdet af dataindsamlere. Det har han gjort for
at give tilbage til det lokalsamfund, han bor i
- Jeg kan ikke bidrage med
så meget, som f.eks. at skænke
et beløb til den lokale børnehave, men hvis jeg kan være
med til at oplyse borgere og
boligselskab om, hvordan man
kan indrette Tingbjerg bedre,
vil jeg gerne det.
Det er ikke første gang, at
Malthe Bøggild hjælper til i
Tingbjerg. Han har tidligere været ansat i det lokale
valgambassadørkorps, som
indebar, at han gik rundt i
Tingbjergs gader og mindede
beboerne om deres stemmeret
ved det forestående kommunalvalg, samt vigtigheden af at
være aktiv i demokratiet.
Derfor er det ikke nervepirrende for Malthe Bøggild at gå
rundt og banke på beboernes
døre:
- Når man kommer med
en god sag, så er det svært at
forestille sig, at folk reagerer
negativt. De projektansvarlige

Malthe Bøggild er blandt dem der samler den viden som beboerne i Tingbjerg har om aktiviteterne.

har gjort et godt forarbejde i
forhold til at sørge for beboernes tryghed, når vi kommer
til deres dørtærskel, som f.eks.
at have oversat spørgeskemaet
til flere sprog.

Den sproglige barriere

Flere af dataindsamlerne taler
flere sprog end dansk, hvilket
gør det muligt for dem at gå i
dialog med beboerne og dermed øge chancen for at deltagelsen i undersøgelsen bliver
stor. En af dataindsamlerne er
37-årige Asma, som har boet
i Tingbjerg med sin familie i
syv år.
- Det er godt, at du (i forbindelse med undersøgelsen)
snakker med forskellige mennesker. Jeg kan hjælpe, når de
ikke snakker dansk, for jeg
snakker også engelsk og urdu.
Det bliver borgerne glade for
og det er nemmere for dem,
siger hun.
Asma medvirker i projektet

for at bidrage til, at Tingbjerg
også i fremtiden er et godt
sted at bo. Det synes hun er
vigtigt for Tingbjergs nuværende beboere, men også for
andre mennesker, som måske
en dag kunne få lyst til at flytte
til Tingbjerg.
- Tingbjerg er et godt sted,
og man hjælper hinanden.
Man misforstår let, hvordan
Tingbjerg er.
Også helt lokalt på kontoret
for Den Boligsociale helhedsplan glæder man sig til resultaterne.
- Vi vil bruge undersøgelsens resultater i arbejdet med
at udvikle vores aktiviteter.
Derfor håber jeg, at rigtig
mange beboere har lyst til at
svare på spørgeskemaet, når
dataindsamlerne kommer og
banker på dørene i løbet af
den næste måned, siger Gert
Korvig, leder af den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og
Utterslevhuse.

DAGENS Ø-DEAL
Særtilbud til smukke Ærø i april:
4 dage fyldt med dejlige oplevelser

Ankomst 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. og 28. april 2022
Prisen inkluderer: 3 x Overnatning i std. dobbeltværelse, 3 x Stor morgenbuffet,
3 x 2-retters aftenmenu, 1 x Kaffe m. Ærøpandekager, 1 x Ølsmagning på Ærø Bryggeri,
1 x Dinnermusik, 1 x Musikalsk aftenunderholdning med sangerinde Elsebeth Iver,
1 x 8-timers guidet bustur til Sønderjylland og Flensborg, med fokus på Hertugdømmernes og Ærøs fælles historie, samt tid til grænsehandel (inkl. færgebillet t/r),
1 x sandwich til bustur, Færgebillet t/r for bil og passagerer med
ÆrøXpressen som sejler mellem Langeland og Ærø
pr.
Pris kun
s.
per 95,2.6

Benyt annoncekoden S11
og bestil direkte på tlf.
6253 2406 / info@aeroehotel.dk /
www.aeroehotel.dk
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Ærø Hotel - Danmarks eneste hotel KUN for voksne
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TINGBJERG-HUSUM

BYUDVIKLINGSBAZAR
Vi zoomer ind på planerne
for de næste bygge- og anlægsprojekter i Tingbjerg og
Husum og giver dig samtidig
mulighed for at stille spørgsmål direkte til dem, som ved
allermest om projekterne.
Hør om:
Den nye vej mellem
Tingbjerg og Husum
Nyt liv langs Ruten
Udviklingen af børnetilbud
Nye boliger i Tingbjerg og
Bystævneparken

Stor flagspætte

Flagspætten foretrækker blandet skov med mange udgåede træer.
Hele året er der mulighed for at høre spætten, når den trommer på
træstammerne for at markere sit territorium eller for at hakke insekter
og larver frem af barken.
Parringen foregår i marts-april, hvor flagspætterne udhugger en redehule i en gammel stamme.
Flagspættens kranium er bygget, så den ikke får hjernerystelse af
hakkeriet, og næbbet slides så voldsomt, at det i løbet af et år må
vokse med hele tre næblængder.

21. marts
kl. 16-19
Tingbjerg Bibliotek\
Kulturhus, Skolesiden 4

eller

4. april
kl. 16-19

EnergiCenter Voldparken,
Kobbelvænget 65

Mød Vejdirektoratet,
Innovater, NREP og
Københavns kommune.
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Michael Petersen
LIVET I MOSEN - tekst og illustration til skiltene i Utterslev Mose
Brønshøj-Husum Lokaludvalg - skiltegruppen
TINGBJERG VISUALISERINGER | Vandkunsten, Lendager & SLA
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TINGBJERG VISUALISERINGER | Vandkunsten, Lendager & SLA
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Vaskemaskine
F2WP207S0WS

**

VASKEKAPACITET: 7 KG
DAMPFUNKTION
HURTIGPROGAM: 14 MIN.

SKARP PRIS*

BEGRÆNSET ANTAL
Støvsuger
ESP74GREEN

650 WATT
TELESKOPRØR
ARBEJDSRADIUS: 12 M

SKARP PRIS*

1999,-

BEGRÆNSET ANTAL

vaskemaskine

BRØNSHØJ

899,støvsuger

TILBUDDENE GÆLDER FRA MANDAG D. 14/3
GÆLDER T.O.M. LØRDAG D. 19/3-2022, SÅ LÆNGE LAGER HAVES

SKOUSEN BRØNSHØJ
Frederikssundsvej 338, Husum torv
2700 Brønshøj
Tlf. 33 21 01 70
broenshoej@skousen.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag: 10.00-18.00
Lørdag-søndag: 10.00-15.00
Find vej på www.skousen.dk

Tilbuddene kan købes i din lokale Skousen så længe lager haves, men ikke online på www.skousen.dk.
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og udsolgte eller ikke fremkomne varer.

* Prisen er fundet på www.pricerunner.dk den 7. februar 2022 og besparelsen er trukket heraf. Prisen kan have
ændret sig siden denne dato, og vi opfordrer dig derfor til at tjekke den aktuelle dagspris på www.pricerunner.dk.
** Gælder alle varer på danskejede webshops, som er i Skousens sortiment og på lager til onlinekøb hos konkurrenten.
Gælder aktuel netpris på handelstidspunktet. Gælder ikke demovarer, levering, montering samt lignende
serviceydelser. Gælder kun privatkøb og kun ved køb i en fysisk Skousen-butik.
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