
Kære beboer i Værebro Park
Det boligsociale projekt har de seneste fire år arbejdet 
med aktiviteter, der er med til at gøre livet her endnu 
mere trygt og skabe fællesskaber. Det arbejde vil  
vi gerne fortsætte de kommende fire år. Det skal der 
stemmes om på afdelingsmødet den 22. oktober.  
På de næste sider kan du læse om det boligsociale 
arbejde og se billeder fra nogle af de aktiviteter og  
projekter, som er en del af hverdagen i Værebro Park. 
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”Jeg kan godt lide, at folk  
kommer ud af husene. Jeg hilser 
på alle, og jeg vil gerne gøre  
en forskel, her hvor jeg bor.  
Jeg elsker at lave mad og være 
sammen med andre. ”    
Johnny Ancher Ipsen, frivillig i flere  
aktiviteter, blandt andet Kulturklub og  
fællesspisning
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Hvorfor har Værebro Park et 
boligsocialt projekt?
I Værebro Park bor omkring 3000 mennesker, som alle 
er forskellige, og som alle skal deles om samme område 
og trives her. Det boligsociale arbejde skal sikre, at 
Værebro Park også i fremtiden er et godt sted at bo og 
vokse op for alle beboere i Værebro Park.

 Vi arbejder for at hjælpe unge med at komme i gang 
med et godt voksenliv, bakker op om gode idéer, der 
samler beboere og støtter familier i at give deres børn 
gode livsmuligheder.

På afdelingsmødet den 22. oktober skal du og dine 
naboer stemme om at fortsætte det boligsociale pro-
jekt. Projektet består af mange af de aktiviteter, som 
allerede er i gang, men det giver også mulighed for nye 
initiativer, der kan gøre Værebro Park til et endnu bedre 
sted at bo. 

Søndag den 6. oktober kl. 10 - 13 kan du over en kop 
kaffe og en af caféens hjemmebagte boller høre meget 
mere om de boligsociale aktiviteter. Du kan komme 
med input og spørge til, hvad det er, der skal stemmes 
om. De boligsociale medarbejdere sidder klar i Beboer- 
huset, så kom forbi med dine ideer, tanker og drømme 
om Værebro Park.

” Det var mit første job, og det 
var en tryg start, for det var her i 
Beboerhuset, hvor jeg havde set 
folk før. Jeg lærte både at skrive 
cv, ansøgning og at gå til samtale. 
Jeg lærte at betjene kunder, og 
jeg fandt ud af, hvordan det er at 
have et arbejde.”  
Ikhlas Iqbal, tidligere ansat i lommepengejob  
i caféen i Beboerhuset

”Jeg har taget uddannelsen som bydelsmor. 
Jeg mente, jeg kunne byde på noget, og jeg er 
socialt anlagt. Jeg har fået nogle gode venner 
på den baggrund, og jeg får så meget igen.”

Kirsten Piil, frivillig bydelsmor og med i flere aktiviteter,  
for eksempel Sund i Værebro

”Jeg ville ønske, der havde været 
noget lignende, da jeg var barn. For 
mig handler det om at hjælpe hinan-
den. Nogle gange kan man have brug 
for at tale med nogen anonymt, og 
jeg vil gerne række ud til, vejlede og 
støtte de unge piger.”  
Amina Sardar, frivillig bydelsmor



Sådan arbejder vi
De ansatte i det boligsociale projekt, som holder 
til i Beboerhuset, står for at afholde kurser, oprette 
lommepengejob og hjælpe med at sætte aktiviteter i 
gang. Vi arbejder sammen med frivillige beboere.  
Du kan komme ned og få en snak om, hvordan du 
måske kan få nogle af de andre beboere med. Det er 
for at styrke det gode naboskab. 

Der er masser af gode erfaringer at bygge videre på 
fra de seneste fire år, og der er også kommet flere nye 
idéer fra beboere, som vi glæder os til at gå videre 
med. Det boligsociale projekt arbejder sammen med 
Værebro Rådgivning, ejendomskontoret, biblioteket, 
kommunen og foreninger. Der vil stadig være både 
Værebro Rådgivning og boligsociale medarbejdere i 
Beboerhuset.



Hvem betaler?

Fra den 10. oktober kan du 
finde det samlede forslag 
til det boligsociale projekt 
i mapper, der står i Beboer-
huset, på ejendomskontoret 
og på biblioteket, eller du 
kan læse mere om det på 
dabbolig.dk, hvis du søger  
på Værebro Park.

Landsbyggefonden betaler cirka tre fjerdedele af det 
boligsociale projekt. Gladsaxe Kommune og Gladsaxe 
almennyttige Boligselskab bidrager til sammen med 
cirka en fjerdedel, blandt andet ved at stille lokaler til 
rådighed.

En fortsættelse af det boligsociale projekt kommer ikke 
til at have betydning for huslejen i Værebro Park.  Det 

boligsociale projekt skal godkendes af selskabsbesty-
relsen og beboerne. Projektet skal også godkendes af 
Landsbyggefonden og Gladsaxe Byråd.

Måske har du hørt om eller deltaget i nogle af vores 
aktiviteter ? I de kommende fire år vil de boligsociale 
medarbejdere blandt andet arbejde med følgende 
aktiviteter:
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”Vi bakker i bestyrelsen 100 procent  
op om det boligsociale projekt. Det koster  
os ikke, og vi får en masse igen.”
Sten Thorup, formand for afdelingsbestyrelsen i Værebro Park

Bydelsmødre Familienetværk (FamilieAkademiet) Lommepengejob 
Kulturklub Støtte til frivillige grupper f.eks. Fællesspisning, Forældrenetværk  

og Mandemadklubben Ferieaktiviteter og brobygning til fritidslivet  
Sommergrill sammen med Café Værebro Events i samarbejde med beboerne 

Beboer-redaktion, et kommunikationsprojekt Det gode naboskab  
Samarbejde med skole og daginstitutioner 
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