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home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

MOGENS BRASK A/S
Nordvest/Emdrup · tlf. 38 88 88 89
Nørrebro · tlf. 35 84 00 55

HØJLOFTET HER- 
SKABELIGHED MED 
OCEANER AF LYS
Nørrebro
Åboulevard 60, 4. tv 

Kontantpris: 3.695.000 kr. K 92 kvm.
Ejerudgift pr. md.: 3.105 kr. n 3
Udbetaling og brutto/netto 185.000 kr. d 1903
eksl. ejerudgifter:  16.955/14237 kr. G E

home Mogens Brask A/S home.dk

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

MOGENS BRASK A/S
Nordvest/Emdrup · tlf. 38 88 88 89
Nørrebro · tlf. 35 84 00 55

INDFLYTNINGSKLAR 
3 VÆR LEJLIGHED  
I FUGLEKVARTERET 
Nordvest
Ørnevej 46, st. th

Kontantpris: 2.595.000 kr. K 79 kvm.
Ejerudgift pr. md.: 3.361 kr. n 3
Udbetaling og brutto/netto 130.000 kr. d 1925
eksl. ejerudgifter:  11.942/10.026 kr. D D

Unge hjælpere gjorde klar til udspring

AF JULIE STOUGAARD
js@minby.dk

UNG I ARBEJDE: Det er umid-
delbart ikke nemt at lokalise-
re de ti unge drenge fra Fri-
tidsakademiet blandt de man-
ge mennesker, der løber rundt 
og gør klar til eftermiddagens 
faldskærmsudspring. Stierne 
rundt om Peblinge Sø er fyldt 
med mennesker, der er i fuld 
gang med at spærre dem af  
for løbere og cyklister, der må 
lægge ruten om og tage en om-
vej uden om søen. Ved Vester 
Søgade finder vi til sidst Mu-
hammed Chabam og Mehmet 
Baser på 14, som ved hjælp af  
strips er ved at hænge bannere 
op på rækværket.

»Det er et fint nok arbejde, 
vi tjener gode penge. Vi var 
også ude og hjælpe til Distor-
tion, hvor vi samlede skrald. Så 
kan jeg bedre lide det her ar-
bejde,« fortæller Muhammed 
Chabam.

Det er allerede besluttet, 
hvad lønnen skal bruges til.

»Vi skal rejse til Tyrkiet med 
klubben til september,« fortæl-
ler Mehmet Baser og smiler.

Et varieret fritidsjob  
Drengene har været en del 
af  Fritidsakademiet i cirka 
halvandet år. En organisati-

on, som gør unge fra udsatte 
byområder klar til fritidsjob 
i samarbejde med virksom-
heder, kommunen og organi-

sationer. Arbejdet består i at 
hjælpe til med praktiske op-
gaver ved forskelige events, 
og til dette arrangement har 

Copenhagen Swoop Challenge 
altså hyret drengene til arbej-
det med forberedelserne. Ud-
over tilfredsheden ved at tjene 

sine egne penge lærer drenge-
ne, hvad der forventes af  dem 
i et fritidsjob, og de får noget 
at skrive på CV’et.

Glade medarbejdere
På modsatte side af  søen, ved 
forhøjningen ud mod Nørre-
brogade, er fire andre dren-
ge ved at forvandle den lille 
bakke til et VIP-område. De 
hørte om Fritidsakademiet 
gennem vennerne i skolen 
og klubben. Og på trods af  
at andre jævnaldrende hol-
der sommerferie og kan sove 
længe sådan en fredag for-
middag, virker drengene godt 
tilfredse med at være på ar-
bejde.

»Vi får mellem 60-80 kr. i ti-
men alt efter alder,« fortæller 
17-årige Hamzen Jabr,« mens 
han og de andre bærer paller 
hen til VIP-området, hvor der 
skal laves en trappe.

Arbejdet har stået på si-
den klokken otte i morges, 
og drengene har fri klokken 
et. I aften skal de møde ind 
igen fra klokken otte til elleve.

»Men jeg regner med, at jeg 
skal se udspringerne, når de 
springer ud over søen,« siger 
Abdallah Hassan på 14 med 
et smil.

Indtil videre er det kun un-
ge på Nørrebro, som Fritids-
akademiet har et samarbejde 
med, men i løbet af  2016 bli-
ver Urbanplanen og Amager-
bro også en del af  Fritidsaka-
demiet.

FRITIDSJOB. Ti unge i alderen 13-17 år fra Fritidsakademiet på Nørrebro deltog i arbejdet med 
forberedelserne til Copenhagen Swoop Challenge, der fandt sted sidste weekend.

Der var nok at se til for de unge fra Fritidsakademiet på Nørrebro, som var blevet hyret til at hjælpe med 
forberedelserne til Copenhagen Swoop Challenge sidste weekend. Foto: Klaus Sletting


