
 

Nyt fra Beboerprojekt Bispebjerg 2020 
 

Om Beboerprojekt Bispebjerg 

Siden januar 2017 har Bispeparken og 8 andre fsb afdelinger på Bispebjerg været en del af Beboerprojekt 

Bispebjerg, som løber til midten af 2021. Beboerprojekt Bispebjerg er en boligsocial helhedsplan i fsb, som 

laver sociale projekter og aktiviteter for at skabe bedre trivsel og større tryghed i alle vores afdelinger.  

 

2020 har været et anderledes år pga. corona, men alligevel har vi været tilstede for jer – vores beboere 

Corona har påvirket vores almindelige måde at arbejde på, da vi oftest møder og hjælper beboere via 

personlige henvendelser og aktiviteter. Vi lagde derfor vægt på fx telefoniske rådgivning under lockdown og 

online fællesaktiviteter fx banko. Heldigvis er samfundet åbnet en del op igen siden nedlukning, og derfor 

tilbyder vi flere nye og synlige aktiviteter – dog med hensyn til afstand mm. Vi sætter endnu mere fokus på 

at fortsætte med vores rådgivning og at være til stede i vores afdelinger. 

 

Her er nogle eksempler på, hvad vi har opnået i løbet af 2020 – trods corona 

• 141 beboere har fået hjælp til at løse forskellige udfordringer fx læse breve fra kommunen, 

nabokonflikter, husordensager. 59 af disse er derefter kommet i kontakt med kommunen og 

frivillige organisationer via os. 

• 62 børn og unge er i gang med et forløb hos os, hvor de får hjælpe til at gå til fritidsaktiviteter i 

foreninger. 39 andre børn og unge er blevet fastholdt i deres valg af fritidsaktivitet i løbet af 2020 

og er nu tilknyttet en forening. 

• 11 deltagere i gennemsnit er siden januar kommet til vores beboercafé til voksne, som nu bliver 

afholdt udendørs i Degnegårdens gård, når de ikke tager på tur. De kommer for at være en del af 

fællesskabet og møde hinanden på tværs af afdelinger. 

• 16 forskellige tryghedsindsatser på tværs af vores afdelinger blev afholdt frem til slutningen af 

sommeren. Flere nye er også på vej… 

• 800 deltagere kom i løbet af dagen til en heldags sommerbio event vi afholdt udendørs på 

Degnestavnens Legeplads i midten af august, hvor der også var aktiviteter for forskellige alder. 

• 11 forældre deltog i en kursusforløb vi afholdte, hvor de fik råd og vejledning om at være forældre 

til teenager. 

• 88 aktive og frivillige beboere deltager i vores forskellige beboernetværk, og vi hjælper dem med at 

afholde familierettede aktiviteter for andre beboere i afdelingerne. 

• 22 temacaféer for familier er blevet afholdt inkl. en familieoplevelsesklub, og forskellige workshops 

for forældre om familielivet. 

• 66 unge har fået hjælp og vejledning om deres job- og uddannelsesmuligheder, og vi har hjulpet 13 

unge med at få et fritidsjob eller lommepengejob. 

• Og mange flere andre ting… 

 

Vores kontor 

Vil du kontakte os angående en aktivitet, har du brug for at komme i kontakt med kommunen, eller vil du 

høre mere om, hvad vi laver – så kom gerne forbi. Vi bor på Smedetoften 14, 1 sal. 

Du kan finde info om vores forskellige aktiviteter på vores facebook ’Beboerprojekt Bispebjerg’ og på de 

opslag, som kommer op i jeres opgange. Derudover findes der info om vores helhedsplan, vores 

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

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


