
 

Nyt fra Beboerprojekt Bispebjerg 2019 
 

Om Beboerprojekt Bispebjerg 

Bispeparken og 8 andre fsb afdelinger på Bispebjerg er en del af Beboerprojekt Bispebjerg, som er en 

boligsocial helhedsplan i fsb. Beboerprojekt Bispebjerg løber til midten af 2021, og laver sociale projekter 

og aktiviteter for at skabe bedre trivsel og større tryghed i alle vores afdelinger – inklusiv din.  

 

Vores indsatsområder og aktiviteter 

Vores helhedsplanen består af 16 forskellige aktiviteter som har fokus på 3 områder:  

 

 

 

 

 

 

 

Her er nogle eksempler på, hvad vi har lavet og opnået allerede i 2019 

• 130 beboere har fået hjælp til at løse forskellige hverdags udfordringer fx læse breve fra 

kommunen, nabokonflikter mm. 105 beboere er derefter kommet i kontakt med kommunen via os. 

• 10 beboere kommer hver uge til vores beboercafé til voksne på Smedetoften 14 for at være en del 

af fællesskabet og møde hinanden på tværs af afdelinger.  

• 5 forskellige tryghedsindsatser blev afholdt i vores afdelinger. Derudover har vi hjulpet med at 

organisere 3 beboermøder omkring tryghed i vores afdelinger i løbet af det sidste år. 

• 30 beboere fra området kom til fællesspisning på Smedetoften i forbindelse med vores madprojekt, 

hvor de unge har fået træning i madlavning fra Københavns Madhus. 

• 133 børn og unge har fået vejledning til at gå til fritidsaktiviteter i foreninger. 83 af disse er blevet 

fastholdt i deres forening efter 6 måneder og vi inddrager forældrene i stort set alle vejledninger. 

• 87 aktive og frivillige beboere deltager i vores forskellige beboernetværk, og vi har hjulpet dem 

med at afholde 7 familierettede aktiviteter for andre beboere i afdelingerne. 

• 13 temacaféer til forældre inkl. en familieoplevelsesklub, og kurser omkring hvordan familier kan 

holde styre på deres økonomi mm. 30 beboere i gennemsnit er kommet til disse temacaféer. 

• 4 unge fra området har været i skolepraktik hos os, hvor de har lært omkring socialt arbejde og 

hvordan det er at bo i fsb’s afdelinger. 

• 63 unge har fået hjælp og vejledning omkring deres job- og uddannelsesmuligheder, og 43 unge har 

enten fået et fritidsjob eller lommepengejob via os. 

• Og så mange flere andre ting… 

 

Vores kontor 

Der kommer 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 på 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 bliver sat op i jeres opgang og 

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

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

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

Rådgivning og vejledning for 

beboere som har brug for hjælp 

Flere netværksaktiviteter som 

styrker fællesskab i boligområde 

Tryghedssamarbejde i bydelen 

og samarbejde med SSP og politi 

 

Kurser og arrangementer om 

forældreskabet og familielivet 

Frivillige peer-to-peer indsatser 

for vores voksne beboere 

Positive fritidsaktiviteter for 

børn og unge fx fritidsvejledning 

 

Job- og uddannelsestilbud for 

unge fx vejledning og fritidsjob 

Samarbejde med skoler omkring 

børn og unges skolegang 

Styrkelse af unges kompetencer 

via iværksættertiltage 

 


