Lys gav mere liv mellem boligblokkene
Trygheden vendte tilbage til AKB Hedemarken, da udendørslyset blev opprioriteret.
Frandsen El har også stået for bl.a. lys og kabler til videoovervågning ved
boligselskabets genbrugsplads
Af Louise Skjellum Strøbech

En naboskabsundersøgelse foretaget i 2012 viste tydeligt, at mange i boligforeningen AKB
Hedemarken i Albertslund følte sig trygge om dagen, mens 70 % var utrygge ved at krydse
området om aftenen og om natten. Kun 30 % var trygge hele døgnet i boligområdet, der er på
ghettolisten og består af 18 boligblokke med 891 lejemål og 1760 beboere, hvoraf 56 % er af
anden etnisk herkomst end dansk.
- Området var præget af uigennemskuelighed og manglende lys, så selvom vi nærmest er en
lille oase i forhold til, hvor vi ligger – med ingen bander og ingen nævneværdig kriminalitet – var
beboerne utrygge ved at benytte den hovedfærdselsåre, der går gennem området, og som også
benyttes meget af folk udefra, der både går og cykler igennem området, fortæller driftsleder i AKB
Hedemarken, Thomas Wessel.
Taler samme sprog
En tryghedsvandring med en tryghedskonsulent fra boligforeningens forsikringsselskab fulgte op
på naboskabsundersøgelsen og gav driftslederen et fingerpeg om, hvor der kunne sættes ind for
at øge trygheden. Driftslederen bad herefter servicechef og partner i Frandsen El, Jesper
Sørensen og en lyskonsulent fra Solar med på samme tur, hvor han fik god rådgivning til det
videre arbejde.
- Jesper er god til at forstå, hvad jeg mener. Vi taler samme sprog. Så han kom hurtigt med
nogle løsninger med i alt 12 pullerter, 6 standere med LED på området, 24 LED-spots samt 12
lamper for enden af alle blokkene mod parkeringspladserne, så der nu er meget bedre oplyst. Før
var der intet lys, hvis man gerne ville på tværs af området, nu er farbarheden blevet bedre, og der
er kommet meget mere liv mellem blokkene om aftenen. Vi har fået mange flere lamper, så vi
sparer ikke nogle penge, men projektet har givet tryghed, og tryghed kan ikke gøres op i kroner og
ører, siger Thomas Wessel, der også samarbejdede med Frandsen El på sin tidligere
arbejdsplads.
- De er gode til, at det altid er den samme mand, der kommer ud. Jeg gider ikke sætte en ny
mand ind i arbejdet hver gang, så det er dejligt, de faste kunder får førsteprioritet. Og siger de, de
kommer mandag kl. 10, så kommer de altså mandag kl. 10. Det kan jeg godt lide, siger Thomas
Wessel.
Bevægelsesmeldere på lyset
Han valgte også Frandsen El, da festsalen og kældrene skulle lyses bedre op, da der skulle
trækkes fiberkabler i området, og da områdets genbrugsplads skulle opgraderes og sikres bedre.
- De lavede al udendørsbelysningen med LED derovre og trak kabler til videoovervågning.
De kom også på den gode løsning med bevægelsesmeldere på genbrugspladsen, så lyset først
tændes, når folk kommer ind. Det sparer vi en del strøm på. Det er Frandsen El i det hele taget
gode til: De er hele tiden bevidste om, at vi ikke bare skal brage lys af. De er heldigvis gode til at
gøre os bevidste om at finde de rigtige og mest energirigtige løsninger, siger driftslederen, der har
mange flere el-projekter at se frem til i fremtiden.
- Der er også snak om nyt lys i opgangene, når vi har fået nye indgangspartier, mere lys på
syv af parkeringspladserne, flere pullerter, mere lys på legepladserne og måske en udskiftning af
de 1060 skotlamper, der står overalt i bebyggelsen, og som ikke giver meget lys. Der er helt klart
plads til forbedring her også, så hvis prisen er i orden, bliver det Frandsen El, jeg kontakter igen,
fastslår Thomas Wessel og tilføjer:
- Vi er slet ikke færdige, og det er jo en on-going proces, hvor vi allerede har fået lavet en
masse godt. Tilbagemeldingerne fra beboerne er da også meget positive. De synes, pullerten er

en rigtig pæn og robust lampe, der lyser godt op, og de er glade for, at de nu kan komme på
tværs. Det vigtigste var at få lyst stien op, og at lamperne er sat, hvor de kan gøre mest gavn.
louise@odsgard.dk
Den brogede beboersammensætning giver meget liv om aftenen, så det har været vigtigt for både børn, voksne og
ældre, at belysningen nu er til at få øje på. De høje pullerter er placeret der, hvor der er mest trafik, så ingen går eller
cykler ind i dem. Foto: Thomas Wessel
Med belysning på alle gavle er mange af de sorte huller i AKB Hedemarken nu forsvundet, og beboerne melder, at de
er blevet mere trygge, efter de gode lysløsninger er sat i spil. Også genbrugspladsen bliver nu benyttet efter mørkets
frembrud.
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