
Til Kommunalbestyrelsen 

 

 

Efter at have læst Boligsocial helhedsplan, som indeholder utrolig mange flotte projekter, er det med 

beklagelse at Integrationsrådet ser at Netværkshuset, ikke tænkes videreført efter 2013. 

Der står at potentialet for at huset kan forankres i sin nuværende form ikke er holdbart, men resten af 

teksten gør at vi i Integrationsrådet tvivler på, at de kvinder der i dag bruger huset er i stand til at drage 

nytte af det der er ideen i årene fremover. Huset er ganske vist åbent for alle kvinder i Albertslund, men der 

er ikke særlig mange ressourcestærke blandt burgerne i dag. 

For at tage noget der står i Helhedsplanen: 

 En meget væsentlig udfordring er, at mange af kvinderne intet dansk sprog har eller kun taler et 

meget begrænset dansk. Desuden er mange af kvinderne ikke vant til at bevæge sig udenfor 

lokalområdet, enten på grund af tradition eller også har de ikke fysikken til det.  

 Brugerne af huset har ikke selv de nødvendige ressourcer til at kunne drive huset videre i f.eks. en 

social forening, selv om de fik hjælp både til opstart og drift…”Foreningsløsningen” er derfor ikke 

umiddelbart en mulighed, med mindre der findes ressourcestærke frivillige udenfor målgruppen, 

der vil gøre en stor del af arbejdet. 

 Formodentlig vil der blive brug for en del tid på en massiv håndholdt indsats med at flytte kvinderne 

over i noget nyt. 

Før Netværkshuset startede var disse kvinder isoleret i deres nærmeste omgangskreds. Det er ikke kvinder 

der før har gjort brug af nogle af kommunens tilbud. Netværkshuset har opnået at skabe kontakt og tillid til 

disse kvinder og har fået skabt et sted hvor kvinder har fået et bredere bekendtskab og en større berøring 

til det omgivende samfund. 

I teksten står der b.la. 

 Mange af kvinderne bruger huset mange gange om ugen og fortæller, at huset har en stor betydning 

for at de er glade, føler sig raskere, mindre deprimerede og at det er det eneste sted de kan dyrke 

motion 

 Det er med Netværkshuset lykkedes at skabe kontakt med og tilbud til en stor gruppe af isolerede 

kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som man typisk ikke kan få kontakt til hverken i det 

boligsociale arbejde eller i kommunalt regi. 

 Desuden har der været lavet en række forebyggende sundhedstiltag som normalt aldrig finder vej til 

denne gruppe. Mange af brugerne har aldrig dyrket motion før og dyrker nu motion regelmæssigt. 

Det har også været muligt at afholde forskellige kurser og informationsmøder (med tolk) om f.eks. 

ny lovgivning og andre samfundsmæssige forhold. Ved hjælp af sociale arrangementer er det også 

lykkedes at skabe nye netværk mellem kvinder på tværs af boligområder og kulturelle skel.  



Det der foregår i Netværkshuset har stor betydning for disse kvinder, både for deres fysiske og psykiske 

velfærd. Det arbejde der foregår i Netværkshuset har stor forebyggende betydning, en betydning der vil 

forsvinde med huset. 

I andre kommuner har man lignende tiltag, f.eks. i København, der lukker man dem ikke, men udbygger 

dem, her har man indset den forebyggende betydning af disse huse. 

Som der står ”er mange af kvinderne ikke vant til at bevæge sig udenfor lokalområdet, enten på grund af 

tradition eller også har de ikke fysikken til det.”, dette forhold vil have stor betydning for om den fremtidige 

løsning skal lykkes. Vi tror ikke det er muligt at ændre dette forhold. 

Der står også: 

”For at kunne matche andre lignende tilbud og føre kvinderne over i dem, er det nødvendigt at afdække de 

forskellige grunde til at kvinderne kommer i huset. Det betyder, at der skal skabes dialog med kvinderne, 

både individuelt og i grupper, for at identificere deres ønsker og muligheder. Der vil være brug for tolk til de 

fleste af disse samtaler, fordi en stor del af brugerne har et meget begrænset dansk. Næste trin vil være at 

undersøge eksisterende tilbud og faciliteter i kommunen, der helt eller delvist vil kunne dække kvindernes 

behov. Der vil derefter være brug for at være i dialog med de respektive instanser/foreninger, for at afklare 

om de er rustet til at tage i mod denne brugergruppe og om der eventuelt er brug for tilpasninger, for at 

kvinderne kan bruge den pågældende facilitet eller fælleskab.” 

Dette minder meget om de forsøg man gjorde for at få de unge fra Albertslund Nord til at bruge 

ungdomsklubber rundt omkring i kommunen. De unge ønskede ikke at bruge klubberne, og klubberne var 

ikke rustet til at tage imod de unge. Efter Ungehuset er åbnet, er det lykkes at få mange af de unge ind i 

huset og væk fra gaden. Netværk huset kan sammenlignes med Ungehuset, blot for en anden alders 

gruppe. 

Integrationsrådet tager ikke stilling til hvordan organiseringen omkring Netværkshuset skal være, om det 

skal være i boligforeningsregi eller kommunalregi, om der skal være faste ansatte eller om forskellige 

personalegrupper kan være forankrings personerne, men at det er nødvendigt at der er faste lokaler og 

faste personer der kan støtte op om dette, er vi ikke i tvivl om. Den værdi dette hus har skabt for disse 

kvinder og for deres familier må ikke tabes på gulvet og det er vi rigtig bange for det bliver konsekvensen 

hvis Netværkshuset ikke kommer til at består i en eller anden form i årene fremover. 

 

Vi håber meget kommunen vil gå aktivt ind i arbejdet med at videreføre husets indhold, og arbejde for en 

eller anden form for Netværkshus efter 2013. 

 

På vegne af Integrationsrådet. 

Karen Tobisch 

Formand for Integrationsrådet 


