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Denne folder er en opsamling på både de 
sidste 4 års arbejde (2013-2016) og den nye 
boligsociale helhedsplan (2017-2020).

Boligforeningen 3B og PAB har siden 2013 
samarbejdet om at skabe godt naboskab 
i Valby/Vigerslevområdet– en indsats, alle 
kender som SURF Valby. I år udløber denne 
helhedsplan, og partnerskabet bag SURF har 
fra Landsbyggefonden fået midler til en ny 
boligsocial indsats i fire år mere fra januar 
2017. Københavns Kommune og boligorgani-
sationerne er med til at betale indsatsen, som 
er for alle, der bor i Valbyejendommene, Fole- 
haven og Hornemanns Vænge. Visse tilbud er 
faste, men de fleste aktiviteter kan du som 
beboer være med til at forme og udvikle. 

Siden oktober 2016 har SURF Valby arbejdet 
på en evaluering af de sidste fire års boligsoci-
al indsats, hvor vi har interviewet beboere og 
inddraget vores samarbejdspartnere. Her er 
der både blevet kigget tilbage, og reflekteret 
over hvad der virker og hvad vi skal arbejde 
videre med. Således blev i alt 18 beboere fra 
de tre boligområder spurgt om deres tanker 
og meninger om SURFs indsats. Derudover 
har vores samarbejdspartnere fået mulighed 
for at dele deres gode råd til den kommende 
periode med os. 

Tak for alle bidragene!

 SURF-Teamet
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DET HAR VI
OPNÅET
SAMMEN
Vi kan se tilbage på nogle rigtig 
flotte resultater, som er opnået 
sammen med beboere, frivillige 
og samarbejdspartnere:

Sammen med 
SURF har beboere søgt 

og modtaget over 420.000 
kr. til aktiviteter - udover 

helhedsplanens egne 
midler.

60
lommepengejobbere 

har hjulpet med forskellige 
opgaver gennem årene og 20 
unge har efterfølgende fået 

et fritidsjob.

Over 1500 
børn og unge

har gennem 4 år deltaget 
i forskellige idræts- og 

fritidsaktiviteter.

220 forældre
har gennem årene 

deltaget i forskellige 
aktiviteter organiseret af 

forældrenetværkene.

Andelen af
unge, der begår 

kriminalitet, er faldet 
med 12%

98
positive historier 

er fortalt i forskellige 
medier.

Andelen af
unge, som er i gang 

med en uddannelse er 
steget med 38%

 

3242 beboere
beboere har været 

med til at skabe bedre 
naboskab gennem 53 

forskellige arrange-
menter.

 
Op til 50

børn og unge bruger 
lektiecaféerne i SURFs 

boligområder 
hver uge
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SAMMEN
OM DET GODE
NABOSKAB

Vi bygger bro og styrker 
netværk som løftestang 

for godt naboskab

Sammen med 
dig igangsætter vi 
nye aktiviteter i dit 

område

Vi skaber platforme 
for dialog og 

udvikling på tværs af 
aldre og kulturer

Vi udvikler 
traditioner og rum 

for åbne 
fællesskaber

Vi fortæller de gode 
historier og inviterer 

samarbejdspartnere ind 

Vi motiverer og 
inspirerer dig til at tage 

aktiv del i dit område

Vi vejleder og giver dig 
værktøjer, så du kan 
realisere dine idéer

SURF BLOMSTEN
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I vores arbejde lægger vi særlig vægt på 
følgende metoder, som vores beboere og 
frivillige genkender i deres fortællinger
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Da vi flyttede hertil, troede vi aldrig, at vi vil blive længe. Men gennem mit frivillige 
arbejde lærte jeg folk at kende og det er meget hyggeligt at kunne hilse på folk på 
gaden. Det har været fedt at se, at mennesker med så forskellige baggrunde sam-
les om aktiviteter. Det har udvidet min horisont og jeg synes på mange måder, at 
Folehaven er et rigtig godt sted at bo.

SURF bringer beboernes ressourcer i spil, og hjælper dem på vej  med deres idéer. 
De sætter ting i gang og plejer det gode naboskab. Og så skaber de forbindelser 
blandt beboerne.

Liv, 30 år, tovholder Café Spire

TANKER OG MENINGER
FRA VORES BEBOERE
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Jeg vil gerne gøre noget godt for andre, både for at glæde andre, og fordi jeg selv 
får det godt. Vores frivillige i butikken blomstrer helt op ved at være der en til to 
gange om ugen. Det driver mig til at gøre lidt ekstra!
 
Før SURF kendte man ikke hinanden, men gennem SURF er jeg kommet til at kende 
mange andre fra området. SURF arbejder med mange forskellige grupper og på 
den måde har vi også fået mange flere frivillige, der engagerer sig i området. Der er 
på en eller anden måde også kommet mere tryghed.

Lolita, 55 år, tovholder „ Café og Genbrug”
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Jeg har været lommepengejobber i 7-8 måneder og jeg kan rigtig godt lide det. 
Jeg har været med til en masse arrangementer, og jeg hjælper med alt, der skal 
laves. Når jeg hjælper til, så møder jeg en masse mennesker, som jeg ikke kendte 
før. SURF har skaffet bedre bånd mellem os og nabolaget. Alle kender hinanden 
nu. Uden SURF vil der ikke være så mange arrangementer og ikke så meget at lave. 

Zinddin, 14 år, lommepengejobber
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For et par år siden kom jeg forbi Netværkskontoret og så, at der var en lektiecafé, 
som kunne være interessant for min datter. Ayah har fået mange venner gennem 
lektiecaféen, og hun er altid ude at lave noget i området. Før SURF kendte folk ikke 
hinanden. Men gennem de aktiviteter, der har været  de sidste par år, er folk begyndt 
at hilse på hinanden.

Khaoula, 51 år, aktiv beboer

Lektiecaféen er meget hyggelig, og så får man hjælp til lektier, og så kommer børnene 
fra området og jeg kan være sammen med mine venner.
Og så er jeg blevet meget bedre til matematik.  

Ayah, snart 12 år, bruger af lektiecaféen og mini-journalist
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Det startede med et filmprojekt. Så lærte vi SURF at kende og begyndte at arbejde 
sammen om at renovere netværkskontoret. Så kunne vi optjene nogle timer og 
spare op til en rejse til Barcelona.
 
Efterfølgende ville jeg gerne hjælpe og skaffe aktiviteter til de unge i området.
De skal bare have nogle gode rollemodeller! Uden SURF ville jeg måske selv have 
valgt at være ude på en dårlig måde. Men nu kan jeg være med til at trække 
de yngre drenge væk fra gaden. SURF betyder meget for mig.

Sammen er vi der for naboerne, for beboerne, for drengene.

Ramadan, 20 år, medlem af Next Move og tidligere lommepengejobber
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Jeg troede, at det ville være sådan, at jeg kommer med idéen, og så bliver det 
udført af SURF. Så fandt jeg ud af, at det er beboerdrevet – så man står selv for at 
udføre éns idé! Men man får hjælp med de praktiske ting og kontakt til andre, der 
måske har lignende idéer.
 
Det giver mig energi at kunne hjælpe andre, men jeg får også rigtig meget ud af det 
selv. Jeg får erfaringer og lærer en masse om, hvor hurtigt ting kan ændres, hvis 
man selv laver en indsats, og så får jeg et sindssygt godt netværk!

Diana, 33 år, afdelingsbestyrelsesmedlem og initiativtager Café Spire
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Jeg har hele tiden været aktiv i SURF, fordi jeg bor her. Vi er mange her med 
anden etnisk baggrund, og mange af os skal stå for det hele selv og finde 
vejen gennem skole og fritidsliv. Man fik mere selvtillid ved at komme i Lek-
tiecaféen, især hvis man ikke kunne få hjælp hjemmefra. SURF har været med 
til at hjælpe mig til at være mere disciplineret med min uddannelse.

I år er jeg tilbage som frivillig. Man føler, at man er noget, når man hjælper 
børnene. Og børnene er min motivation. 

Uddannelse betyder rigtigt meget for mig, og de skal også tage det seriøst! 

Hande, 19 år, aktiv frivillig, bl.a. i Lektiecaféen 
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Jeg venter ikke på forandring, jeg er med til at sætte den i gang, så den kan 
smitte af på andre. Jeg er frivillig i SURF, fordi jeg bor her og jeg har mine 
børn her. 

Jeg vil gerne bidrage til dejlige, grønne og rene omgivelser. For mig handler 
det om, at gøre Hornemanns Vænge til et dejligt sted. Så bliver jeg glad, og 
mine børn bliver glade. Så kan mine børn se op til deres mor, og det gør mig 
enormt stolt. 

Fakhria, 43 år, tovholder for Store Rengøringsdag
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Det er sjovt og spændende at være lommepengejobber. Vi laver altid mange 
forskellige ting. Det var sjovest at male lektiecaféen, fordi vi fik lov til at be-
stemme rigtigt meget selv. Det er ikke så sjovt at gøre rent, fordi det tager 
tid at gøre grundigt rent. Men jeg gør det, fordi det er mit arbejde. SURF 
tager folk på min alder ind, så vi ikke kommer til at gøre dårlige ting ude på 
gaden. Tingene er anderledes her. 

Der er forventninger vi skal opfylde. Med erfaringen som lommepengejobber 
kan jeg nu også søgeandre jobs. Uddannelse betyder rigtigt meget for mig, 
og de skal også tage det seriøst! 

Elyesse, 15 år, lommepengejobber 
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Jeg har boet her i 40 år og jeg har altid været glad for at bo her, selvom 
området har forandret sig. Når man er oppe i min alder, så har man to mulig-
heder: enten sidder man hjemme og ser fjernsyn hele dagen og så bliver man 
ikke særlig gammel. Eller så går man ud og engagerer sig i sit samfund. Jeg 
valgte at finde på noget at få tiden til at gå med. Jeg føler, at jeg har gjort en 
forskel, når jeg har været aktiv som frivillig. Og hvis man så bagefter også får 
en tilbagemelding om, at det, man havde lavet, har været godt, så er man jo 
helt sikkert klar til en tur til.

Preben, 66 år, tovholder for Søndagshygge 60+
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Jeg vil gerne gøre noget for andre og jeg har altid været god til at organisere 
og holde arrangementer. Selvom folk er tilbageholdende med deres engage-
ment, så bliver aktiviteterne i området brugt flittigt. 

SURF åbner op for muligheder for at prøve nye ting og udvikle sig videre. Og 
hvis man har en idé, så kan man søge om penge.

Jeg er personlig mest glad for det nærvær, man får ved at planlægge noget 
sammen. Og det betyder meget for mig. Selvom jeg er født og opvokset her, 
så kan man nogen gang godt føle, at man ikke hører til. Men når man er med 
til at lave aktiviteter i fællesskab, så hører man til.

Sengul, 37 år, frivillig til Kulturfesten, Kvindefesten og andre aktiviteter
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Der hang en opslag i opgangen, at de manglede frivillige til lektiecaféen, og 
så meldte jeg mig til. Lige fra første gang, skulle jeg hjælpe børnene med 
deres lektier, og det gik fint nok. Børnene er jo også villige, fordi de ved, at 
det er her, de kan få deres lektier lavet.  Det er superfedt, at der er nogen, 
der kan bruge det, jeg kan, til noget.

Der er nogen, der regner med, at jeg kommer og hjælper med lektier. Jeg har 
også fået mere tålmodighed, og lært at acceptere, at der er nogle ting, jeg 
ikke kan.

Louise, 32 år, frivillig i Lektiecaféen 
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Jeg er meget til frivilligt arbejde, hvor man hjælper andre ind til noget, de kan 
blive glade for, som for eksempel Naboskabsdagen. Og det har SURF gjort 
rigtigt godt her. Det er spændende og hyggeligt, at der sker noget i området. 
Folk er mere sociale – også på tværs af kulturerne. Og der er rimelig meget 
kultur her! Naboskabsdagen har i hvert fald givet folk positiv indsigt til hinan-
den og rystet alle mere sammen.

Esin, brobygger og oversætter ved SURF’s aktiviteter
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SURF har givet os kvinder et skub mod hinanden og mod mere fællesskab. 
Vores aktiviteter skaber nærvær, og vi har det altid sjovt sammen. Jeg kan 
rigtigt godt lide at samarbejde med de andre kvinder. Jeg har i hvert fald 
også selv rykket mig: jeg er blevet meget bedre til at forhandle, finde løsnin-
ger og tage hensyn til andre i stedet for at skulle have min vilje.

Fatuma, 33 år, medlem af forældrenetværket
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SURF er fantastisk til at få folk til at snakke sammen, og de åbner mulighe-
den for at skabe mere naboskab. Når jeg er med til deres arrangementer, får 
jeg en lidt anderledes chance for at møde og snakke med andre, der bor her. 
Hvis ikke jeg er villig til at åbne min hånd og være en del af løsningen, så er 
jeg nok en del af problemet. Men jeg vil gerne gøre en indsats for mit område!

Frans, 65 år, frivillig i Partnerskabstræer
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Det var min søn, der begyndte at komme til aktiviteter, SURF havde organiseret. 
Og det var godt for ham at have et sted at være og ting at lave. 

Og så blev jeg selv frivillig, fordi vores område havde brug for aktiviteter, der brag-
te folk sammen – ikke kun børnene, men også forældrene og andre voksne. Jeg 
ville være del af det voksende naboskab. Vi kom til at kende så mange af vores 
naboer, og det var spændende at skabe fællesskab og at have det godt sammen.

Mustaf, 44 år, frivillig til Naboskabsdagen
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SURF startede, da jeg var på udkig efter et job, og så blev jeg ansat. SURF har bety-
det rigtigt meget for mig og nu, hvor jeg er blevet ældre og har travlt, føler jeg, at 
jeg vil give igen og hjælpe til. Det er jo her vi bor. Så vi skal alle sammen gøre områ-
det til et sted, hvor vi føler os trygge. Så bliver man også gladere for at bo her og vil 
ikke længere flytte væk.

Zack, 18 år, tidligere lommepengejobber
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Det bliver et bedre sted at bo, hvis folk kender hinanden, hilser på hinanden og smi-
ler til hinanden. Med SURF var der redskaber og penge til at lave noget på en lidt 
anden måde end de sandvanlige ting, der bliver lavet i en afdeling. Og hvis chancen 
er der, så skal man også tage den! Det har givet mig lyst til at blive boende. Jeg 
føler mig i hvert fald bedre tilpas i området nu. Jeg er også blevet et mere tolerant 
menneske og jeg tager tingene lidt mere afslappet.

Annette, 50 år, tovholder Café Din Nabo
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HELHEDSPLANEN 2017-2020
DEN BOLIGSOCIALE INDSATS SURF VALBY 2017-2020 SKAL:
• skabe et trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og netværk
• sørge for gode muligheder for uddannelse, job og meningsfulde fritidsaktiviteter til børn og unge
• støtte op om familier, så de kan sikre deres børns trivsel
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HELHEDSPLANEN 2017-2020
DEN BOLIGSOCIALE INDSATS SURF VALBY 2017-2020 SKAL:
• skabe et trygt og attraktivt boligområde med aktive beboere, stærke civile fællesskaber og netværk
• sørge for gode muligheder for uddannelse, job og meningsfulde fritidsaktiviteter til børn og unge
• støtte op om familier, så de kan sikre deres børns trivsel



    DET VIL VI
• Sikre, at flere unge får en uddannelse og  

 bliver aktive medborgere 

• Sørge for, at de unge fra området får for- 
 udsætningerne for at kunne klare sig på 
 arbejdsmarkedet 

• Arbejde for, at flere unge klarer sig bedre i  
 skolen og har mindre fravær

    AKTIVITETER
• Uddannelsesvejledning og beskæftigelses- 

 vejledning for unge 
 Inspiration til rådgivning om job og uddan- 
 nelsesmuligheder via fx virksomhedsbesøg 

• Lommepengejob og fritidsjob 
 Unge i alderen 13-16 år kan prøve sig selv  
 af ved at udføre opgaver i deres egen bolig 
 afdeling. En ungevejleder hjælper de unge  
 med at finde fritidsjob. 

• Lektiecaféer og danskundervisning 
 Der tilbydes lektiehjælp i afdelingens loka- 
 ler i samarbejde med frivilige 

• Styrket samarbejde med de lokale skoler 
 Tæt samarbejde med skole og SSP ift. 
 udfordringer som skolefravær og udvalgte  
 årgange
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UDDANNELSE

I løbet af 2016 har i alt 20 unge haft lomme-
pengejobs i de tre boligafdelinger.



    DET VIL VI
• Arbejde for, at fødekæden til det kriminelle  

 miljø brydes 

• Arbejde for at reducere de unges utryg- 
 hedsskabende adfærd i  området 

• Sikre, at flere får en ungdomsuddannelse 

• Støtte op om, at flere unge bliver aktive i  
 foreningslivet

 

  

BØRN & UNGE

I 2016 har SURF sørget for, at der blev holdt 
otte idrætsevents i boligafdelingerne og 163 
børn og unge deltog i fodboldturneringer i 
området.
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    AKTIVITETER
• Ung2Unge 

 Unge indgår i et forløb, hvor de tager   
 ansvar for forskellige praktiske opgaver  
 og støtter op om traditioner i området 

• Idræts- og fritidsliv 
 Idræts- og kulturevents i samarbejde med   
 lokale foreninger og brobygning til  
 foreningsliv i Valby 

• Mind Your Own Business 
 Et iværksætterforløb, hvor en gruppe på 10   
 unge laver deres eget firma



    DET VIL VI
• Arbejde for at øge trygheden frem mod 2020 

• Arbejde for at få øget tilliden til myndigheder- 
 ne frem mod 2020 

• Sørge for, at området opleves som attraktivt  
 og trygt at bo og færdes i 

• Sikre, at der kommer mere liv og fællesskab i  
 området

    AKTIVITETER
• Stærke civile fællesskaber 

 Støtte op om de frivillige, styrke netværk og  
 sikre liv og aktiviteter i fælleslokaler 

• Det trygge boligområde 
 Unge i alderen 13-16 år kan prøve sig selv af ved  
 at udføre opgaver i deres egen boligafdeling. 
 En ungevejleder hjælper de unge med at finde  
 fritidsjob. 

• Tryghedspartnerskab 
 Der tilbydes lektiehjælp i afdelingens lokaler i  
 samarbejde med frivilige
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TRYGHED

I 2016 har mindst 116 frivillige beboere været 
med til at gennemføre aktiviteter i de tre 
boligafdellinger



    DET VIL VI
• Styrke forældrenes netværk 

• Styrke forældrenes viden og kompetencer i 
 forhold til deres børns trivsel 

• Støtte op om børns uddannelsesmulighe 
 der og fremtidsperspektiver gennem et  
 stærkere samarbejde mellem skolen og  
 familierne 
 

 

    AKTIVITETER
• Bydelsmødre 

 Frivillige bydelsmødre opsøger andre 
 mødre om emner relateret til familielivets  
 udfordringer og formidler deres viden om  
 kommunale og lokale tilbud og muligheder 

• Fremskudt sundhedspleje 
 Sammen med sundhedsplejen tilbydes 
 forældrecafé 

• Forældresamarbejde og forældrenetværk 
 Styrke samarbejdet mellem forældre og  
 skole blandt andet via Skole-, fritid- og  
 hjem- samarbejdet, støtte forældrenetværk  
 og tilbyde kurser og foredrag

FAMILIER

I 2016 var frivillige forældre med til at 
gennemføre 21 familieaktiviteter
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Der er ikke nok aktiviteter. Kan I ikke 
organisere flere aktiviteter, som fx loppe-
markeder?  

Der sker allerede meget i de tre boligområder. 
Men vi vil arbejde på at skabe bedre koordina-
tion mellem de forskellige aktiviteter, så alle 
beboere nemmere kan orientere sig. Vi støtter 
også gerne op omkring dine idéer og. Så hvis 
du vil organisere fxet loppemarked eller lege-
stue, hjælper vi gerne til. 

Jeg vidste ikke, hvad det betød at være 
frivillig. Og nogen gang føler jeg, at der 
bliver forventet for meget af mig. 

Frivilligt arbejde skal være sjovt og menings-
fuldt! Derfor vil vi sætte fokus på at blive bed-
re til i god tid at matche andre frivillige med 
dig og sørge for, at der er gode rammer for dit 
engagement.

Der er mange, der ikke deltager i aktivi-
teterne, som SURF støtter, fordi de ikke 
ved, hvad der foregår. Vil I sørge for, at 
der er flere steder, hvor man kan finde 
informationer om SURF?

Når vi starter på ny periode er en af vores mål 
at nå ud til flere beboere, både som deltagere 
og som frivillige. Så vi kommer til at orientere 
om aktiviteter og arrangementer centrale 
steder i områderne, hvor vi kan sætte infor-
mationer op. Husk også athold øje med vores 
hjemmeside og Facebook.
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Mange forstår ikke, hvad SURF er og 
hvem der kan være med til deres arrange-
menter. Kan I forklare, hvad en boligsoci-
al helhedsplan er og hvad dens formål er?

Vi vil rigtigt gerne arbejde på at være mere ty-
delige omkring hvad vi laver og hvem der kan 
være med. Derudover vil vi løbende overfor 
beboere og samarbejdspartnere gøre klart, 
hvad der er vores kerneopgaver. Så hold øje 
med vores hjemmeside (www.surfvalby.dk) 
og Facebook. 

Som frivillige og aktivitetsleder har vi 
brug for et kontor, hvor vi kan arbejde. 
Vil I indrette flere faciliteter for frivillige?

Vi har allerede tre gode baser med mulighed 
for at afholde møder, bruge pc og printer: 
Netværkskontoret i Folehaven, Biksen i Valby-
ejendommene og Lektiecafeen i Hornemanns 
Vænge. Vi vil gerne se på om vi kan udstyre 
kontorerne endnu bedre.  

Det er altid de samme, der deltager. I skal 
lave mere for at ramme de behov, der 
ellers er i området!

Det er både dig og Surf der laver aktiviteter. 
Hvis du har en idé om noget, der mangler i om-
rådet, vejleder vi dig gerne med at søge penge 
og kan sætte dig i forbindelse med andre, der 
måske går med samme idé.

DET TAGER VI MED OS 
GODE RÅD FRA BEBOERE
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Brug gerne samarbejdspartnere til flere 
forskellige opgaver og invitér dem til ar-
rangementer og tiltag. Og det er en god 
idé at afstemme forventninger og plan-
lægge sammen, så alle kan give realisti-
ske bidrag til arrangementer i området.

Vi vil rigtigt gerne arbejde på at offentliggøre 
en årsplan, og vores samarbejdspartnere er 
altid velkomne til at deltage – eller til selv at 
udføre –arrangementer i området.  

Koordineringen mellem SURF og dens 
samarbejdspartnere skal forbedres. Hvad 
med at lave en årsplan og dele den ud?

Vi vil gerne udbrede vores årsplan, og koor-
dinerer gerne med vores mange samarbejds-
partnere. Ideen er at sætte en tovholder på 
hver aktivitet, så der erbedre overblik over, 
hvad vi laver.

Tænk også innovative projekter ind i de 
næste 4 år og prøv nye ting for at skabe 
noget nyt. 

Det vil vi meget gerne, og vil især gerne byde 
vores samarbejdspartnere ind til at bidrage 
med deres gode idéer. 
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DET TAGER VI MED OS
GODE RÅD FRA SAMARBEJDSPARTNERE

Invitér gerne flere samarbejdspartnere 
ind i områderne for at lave aktiviteter, de 
har gode erfaringer med.  

Når vi starter på ny periode er en af vores mål 
at skabe flere kontakter mellem vores bebo-
ere og samarbejdspartnere, for at lave nogle 
nye aktiviteter i samarbejde. 

Hver afdeling har også en bestyrelse. 
Hvorfor arbejder I ikke sammen med 
vores bestyrelser?

SURF arbejder som udgangspunkt med afde-
lingsbestyrelserne. Vi ønsker at styrke dette 
samarbejde, da mange af vores mål er de 
samme.
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Partnerskabet bag SURF:

Følg med i vores aktiviteter online på www.surfvalby.dk 
Eller bliv medlem af vores Facebook-grupper: 
• Vores Folehaven 
• Vores Hornemanns Vænge
• Vores Valby-ejendomme 

Du kan også komme forbi og besøge os!

I FOLEHAVEN: 
Netværkskontoret  
Kirsebærhaven 59
2500 Valby

I HORNEMANNS VÆNGE:  
Lektiecaféen 
Hornemanns Vænge 19, kælder
2500 Valby

I VALBYEJENDOMMENE: 
Biksen 
Vilhelm-Thomsens-Allé 15
2500 Valby

TAK TIL: MONIKA FREDENSBORG, MORTEN HERMANSEN, 
BJARKE STRØM, PREBEN LARSEN, TINA ENGHOFF, 
MEDIEGRAFISK PRAKTIKCENTER V18 M.FL.


