
Uanset hvad - har vi planer klar, der sikrer vores hjem og fremtid 
 
Bispeparkens Bestyrelses beretning september 2019 - oktober 2020 
 
Regeringens lister med de grimme ord om vores pæne boligområder 
Dette år har været noget helt specielt for Bispeparken. Vi er efter alt, hvad vi ved, kommet ud af regeringens 
lister målt i aktuelle tal, men tallene på regeringens lister er ikke aktuelle og derfor må vi vente til 1. 
december i år (2020) for at få at vide, om vi er kommet helt ud. 
 
Vi har samlet 22 uddannelsesbeviser fra udlandet og fået dem godkendt indtil oktober 2019, så Bispeparken 
må være kommet på den rigtige side af det kriterie, der handler om uddannelsesniveau. For de var ikke talt 
med, da listerne 1. december 2019 blev offentliggjort og her var vi kun tre uddannelsesbeviser fra at komme 
helt ud af alle regeringens lister. 
 
På listerne 1. december 2019 kom vi ud af kriteriet om gennemsnitsindkomst i forhold til Region 
Hovedstaden. Vi kom endda til at ligge rigtig godt over grænsen. Derfor mangler vi kun lige at komme over 
grænsen med uddannelsesbeviserne. 
 
1. december 2020 og Beboernes eventuelle Udviklingsplan for Bispeparken 
Håber vi at komme ud af alle regeringens lister. Ellers starter kampen for at det er vores Beboernes 
eventuelle udviklingsplan der skal gennemføres. Den bruger almene ungdomsboliger og almene ældre 
boliger til at sikrer, at alle nuværende medbeboere kan blive boende og at alle boliger i Bispeparken fortsat 
er almene. 
Uanset hvad, vil vi markere dagen med et arrangement og fortsætte støtten til alle de boligområder og 
beboere, der er ramt af den hårde liste og af de dårlige udviklingsplaner. 
 
Borgerforslaget: Afskaf loven om nedrivning og salg af almene boliger 
Vi deltager aktivt i kampagnen og bevægelsen Almen Modstand, og der er også plads til, at du kan være 
med. 
Borgerforslaget er den store aktivitet lige nu og vi har fået fsb s repræsentantskab til at støtte det. 
Husk at skrive under, hvis du kan, og at dele det på sociale medier. 
 
Find det på almenmodstand.dk/borgerforslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besøg af Boligministeren 
Fredag 1. november 2019 havde Bispeparken et ret positivt besøg af boligminister Kaare Dybvad. 
Han syntes meget godt om arkitekturen og vores uddannelsesinitiativer, og at vi gør så mange andre ting 
her. Ministeren ser ikke Bispeparken som et område, der bør komme ind på den hårde liste. Han udtrykte 
ønske om, at der i det hele taget ikke skal flere boligområder på den hårde liste. 
Desværre synes han ikke så godt om en række andre boligområder, og han vil ikke afskaffe listerne helt, 
men borgerforslaget kan måske hjælpe. 
 
Efterfølgende har Københavns overborgmester også været på besøg, hvor vores formand havde mulighed 
for at fortælle ham om vores Beboernes eventuelle Udviklingsplan for Bispeparken. 
 
Beboernes Forandringsplan 
På afdelingsmødet i juni 2019 vedtog vi vores Beboernes Forandringsplan for Bispeparken med en række 
tiltag, hvoraf nogle er gennemført. Vi har foreslået tilføjelser til dette afdelingsmøde. Kommunen og fsb 
administrationen arbejder nu med at udarbejde en fælles forandringsplan og vi bidrager til arbejdet. 



 
Bispeparkens klubber og foreninger 
Bispeparken har et rigt foreningsliv med Københavns ældste Pensionistklub, med Beboerklubben Uglen og 
Kvindeforeningen. BispeFarmen har sin egen forening nu med over 20 medlemmer. 
 
Ældre i fokus 
Er et samarbejde mellem fire 
boligafdelinger, som er startet op i perioden 
og står for faste aktiviteter og udflugter. 
 
Corona 
Vi måtte aflyse afdelingsmødet i juni, og 
udsætte tryghedsmødet. 
Driften har sørget for at omdele 
telefonnumre på hotline på 25 sprog. 
 
Sommerturen hver for sig 
I stedet for bustur til Sommerland Sjælland, 
som ikke var corona-forsvarligt, valgte vi at 
sælge billetter til Tivoli som kan bruges på 
en dag hele året. 
 
Nye medarbejdere 
Kitt og Sidsel stoppede i foråret for at gå videre til nye job. Katja og Pernille er startet 3. august som 
studentermedhjælpere og har allerede gjort et stort stykke arbejde med at forberede høstfest og 
afdelingsmøde og kommende arrangementer.  Og er også begyndt at stå for madkupon-ordningen 
“fællesspisning hver for sig” og en række andre ting. Vi kan simpelt hen ikke drive vores beboerdemokrati og 
vores sociale aktiviteter uden vores dygtige bestyrelsesmedarbejdere, som også inkluderer Gert, der er 
vores regnskabsmedarbejder. 
Bispeparken ville heller ikke være den samme uden vores rengøringsteam og ejendomsfunktionærer og 
resten af driften. 
 
Kooperativt København 
Bispeparkens Beboerforening melder sig ind i Kooperationen og Kooperativt København, så vi kan deltage i 
de vigtige netværk for demokratiske og sociale virksomheder, som også kan være positivt i forhold til at 
skabe jobs i Bispeparken og for medbeboere. 
 
Vær med 
Du kan være med i Bispeparkens aktiviteter: du kan kontakte vores klubber eller skrive til 
post@bispeparken.dk 
 
Skriv under på borgerforslaget - sig det til venner og familie - del det på sociale medier. 
Almenmodstand.dk/borgerforslag 
 
Helhedsplanen 
Bispeparken Bestyrelse bør være repræsenteret ved de møder, som fsb administrationen har med 
Landsbyggefonden, så vi kan bevare vores boliger, for at sikre, at vi alle kan blive boende i vores hjem. 
 
Rørprojektet 
Rørprojektet har været en stor opgave at holde øje med. Vi har haft stor fordel af at vi holdt meget fast i at 
hver bolig skulle have sit egen badeværelse i badevognene, i stedet for at dele med andre. 
Vores fællesspisning er blevet til fællesspisning hver for sig, med madkuponer til take-away fra tre af vores 
spisesteder.   
 
Kommende prioriteringer 
Når regeringens lister er klaret, enten ved at vi kommer ud af dem, eller ved at vi får gennemført vores 
Beboernes Eventuelle Udviklingsplan for Bispeparken, så kan vi opprioritere: 
* Affaldshåndtering og genbrug – er godt for miljøet og kan spare os mange penge 
* Børne- og Ungdomsbestyrelser – børnene og de unge er Bispeparkens fremtid 
 
Bygningsrenovering er allerede en topprioritet med rør-projekt og de forslag, vi er ved at planlægge til total 
bygningsrenovering og helhedsplan. 
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