
Referat De9-møde + Kent Magelund 

 

1. Status på projektet 

- Gennemgang af bestyrelsesskemaet. Highlights: 

- 3 sprogindsatser (BASIS-pakken, FVU og den lille sprogskole ), Torben indvender, at mange 

ældre beboere ikke kan tale sproget – er der fokus på dem?) Der er nyt fokus på østeuropæere 

og sprog (polakker, rumænere) 

- Den opsøgende indsats: der er banket på 1800 døre. Har givet et mere nuanceret billede. Kun 

en gang er politiet tilkaldt.  

- En større fokus på psykisk syge (fx Ejendomsfunktionær+) 

- 43 henvendelser fra ejendomskontorer (naboklager etc.) siden nytår. 

- Fædreprojektet ”Fars Køkkenskole” er sat i søen, og der har været hurtig og stor tilslutning. 

- Legestuen kører afsted og er en stor succes: Torben indvender, at det måske er på tide at 

udvide med flere legestuer spredt ud over området, som det var det oprindelige mål.  

 

2. Boligsociale udfordringer 

a) Hvordan hjælper vi ældre beboere i for store lejligheder til mindre? Vi ser at for nogle lader de 

ældre står til (affald og stank i lejligheden) årsagen kan være ægtefældes død m.m. vi kender 

pt. til 5-6 eksempler.  Allan indvender: kan kommune og boligselskab arbejde sammen om at 

flytte til noget mindre? Jannie indvender: kan man samle disse ældre, hvor forhold med 

elevatorer er til stede? Bo: Vi kan lave et regnestykke på, hvor meget det koster, som det er nu 

versus at flytte dem? Torben fortæller om ”tilgængelighedsboliger” (Landsbyggefonden). Det 

bliver en lang proces at hjælpe (fx er der mange der ikke læser e-boks og ser et muligt tilbud 

om ny lejlighed, mange vil ikke have råd til en flytning) Jannie: kan man som kommune lave en 

seniorordning, hvor man låner til ny bolig, som man gør til studerende? Allan: kan vi lave et lille 

team af unge/lommepengejob, som hjælper ældre beboere med at gå ned med skraldet? Kan 

man kontakte pårørende? Vi kontakter Multihuset, som muligvis har kendskab til personen. 

Hvis personen er ”hoarder” henvises der til mulithusets psykolog. Bo: En mindre lejlighed kan 

være en fordel, da det begrænser muligheden for at samle. 

 

b) Det er svært for projektet, at vi selv skal finde journalnumre etc. på kriminelle unge/psykisk 

syge. Kunne det gøres lettere, så vi får oplysningerne fra politiet? Torben: kan vi få lavet en 

beskrivelse af hvor de forskellige boligorganisationer adskiller sig, så proceduren kan ensrettes? 

Bo: det kunne vi godt forsøge i projektet. Der indvendes bredt, at det er særligt relevant i fht 

bilbrande. 

 

c) Lattergas: Vi måler og vejer alle fundne lattergaspatroner hver måned i alle afdelinger de 

næste 7 mdr. for at se om lovgivningen har nogen effekt. Vi rapporterer tilbage til ministeriet til 

sept./okt. Når vi har fat i de ”unge” der ryger hash/tager lattergas har vi behandlingscenter 

Brøndby (rusmiddelbehandling) men vi kan ikke tvinge nogen i behandling. 

 

 

3. Eventuel ny boligsocial helhedsplan 

- Lør. 28 marts workshop for alle boligafdelinger/organisationer, hvor man kan byde ind med 

tanker om eventuel ny helhedsplan. Vi drøfter også hvordan man fortsat vil bruge De9. Vi har 



allerede afholdt workshop med kommunale afdelingsledere m.fl. Brian: skal der indtænkes en 

nødplan, hvis ikke vi får ny helhedsplan? Bo: det gennemgår vi den 28. marts.  

- 7. maj: workshop med både kommune og boligafdelinger. 

- Vi spiller meget op i mod ghetto-kriterierne i den nye helhedsplan og vi vil gerne kunne måle på 

effekten af vores arbejde. 

- Inputs til workshoppens udformning/temaer?: Brian fokus på psykisk syge, sundhed. Torben: 

løfte området med kunst/kultur. Brian: ønske om at kommunalpolitikere/borgmesteren er 

med. 

- Efter den 7. maj nedsættes arbejdsgruppe som inkluderer beboere, som laver prækvalifikation 

(til Landsbyggefonden). 

 

4. Andet 

 

- Ønske om at Kåre Dybvad kommer og har dialog med boligafdelingerne. Alle 9. Bo inviterer.  

- Kunstprojekt: Allan: lave grædemur (digital) mindetavle for afdøde i samarbejde med 

forskellige trosretninger. 

- Kan Klima/miljøplaner indtænkes i ny helhedsplan? (Torben) Skal tænkes ind i den fysiske 

helhedsplan. Kent: det er indtænkt i kommunens 2030-plan. 

- Ken: Mangfoldighedsråd kan kontaktes. 

 

 

 

 


