
Kære beboer 

Sammen om Bellahøj er gået ind i sin nye projektperiode for de næste 4 år. 
Projektet har også fået ny koordinator – Lya Moestrup – som holder til på 
projektkontoret Ved Bellahøj Nord 4. Her kan du også træffe kommunens 
ungeindsats – Ny Start. 

Ny lektiecafé  

I beboerlokalet Ved Bellahøj Syd 21 er der hjælp at hente til lektierne hver 
tirsdag og torsdag kl. 17-20. Det er beboere og frivillige udefra, som hjælper 
til. Kontakt Hodan på 5266 6293 for at tjekke åbningstider her i denne tid, 
eller hvis du vil være frivillig. 

Logo til Sammen om Bellahøj 

Derfor udskriver vi en logokonkurrence, hvor vi opfordrer kreative beboere til 
at komme med et forslag.  

Opgaven lyder sådan: Et logo eller ide til et logo, hvor forkortelsen SoB og 
den berømte 6-kantede Bellahøjflise skal indgå på en eller anden grafisk 
måde. Der er frit valg af farver. 

Arbejdsgruppen udvælger vinderen, og præmien for det bedste logo er et 
gavekort til en selvvalgt aktivitet på 1000 kr. 

Send forslag til logo senest d. 1. juli til sob@sammenombellahoej.dk. 
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Ny boligsocial 
koordinator 
Lya Moestrup er ansat 
som ny boligsocial 
koordinator i Sammen 
om Bellahøj.              

Lya træffes på mobil 
6150 4842  og mail 
nx6y@kk.dk. 

Bellas Kvinder 
Bellas Kvinder holder 
til i lokalerne Ved 
Bellahøj Nord 4, men 
er lukket i øjeblikket 
på grund af 
coronavirus.  

Kontakt-person er 
Farhio Yusuf - 2842 
5557 

Frivillig i 
lektiecaféen? 
Hvis du vil være 
frivillig i lektie-caféen, 
så ring til Hodan på 
52666293.

PRÆMIE 
Gavekort på             

1000 kroner til en 
selvvalgt aktivitet

PRÆMIE 
Gavekort på               

500 kroner til en 
selvvalgt aktivitet

PRÆMIE 
Gavekort på               

300 kroner til en 
selvvalgt aktivitet

første anden tredie



Feriecamp på Bellahøj 

Mange aktiviteter er i år aflyst på grund 
af Coronavirus, men der bliver heldigvis 
sommerferie med Feriecamp for børn 
og unge i Bellahøj Nord (uge 27) og 
Syd (uge 28). 

Feriecamp er for børn i alderen 5-14 år 
og foregår i dit boligområde. Hold øje 
med postkassen for program. Vi afvikler 
Feriecamp efter de gældende 
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. 

Kommunikation 

Vi har lavet en hjemmeside – www.sammenombellahoej.dk, hvor du kan holde dig orienteret om 
aktiviteter i området og læse mere om projektet. Vi har også lavet en Facebookside - 
www.facebook.dk/sammenombellahoej, da vi gerne vil i direkte dialog med jer beboere. 

Hvis du ikke er på Facebook, så læs den skriftlige information, som vi sender ud i din brevsprække 
med jævne mellemrum. Eller kom forbi til en snak eller ring til os på 6150 4842. 

Beboerinddragelse 

Sammen om Bellahøj er et beboerinddragende projekt, der laver 
tværgående aktiviteter i Bellahøjhusene for unge, ældre og familier. 
Den boligsociale koordinator er ansat til at facilitere 
beboerprocesser, aktiviteter og samarbejder. Beboerne er således 
med til at styre projektet og tage initiativ til aktiviteter i 
boligområdet. 

Arbejdsgruppen har en vigtig rolle, den består af repræsentanter fra 
de 4 afdelinger og arbejder til daglig sammen med koordinatoren. 

Hvis du vil være med til at planlægge og afvikle aktiviteter for 
beboere, så ring eller skriv til os.
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