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FORORD

I juni 2018 besluttede BL’s repræ-
sentantskab, at FNs Verdensmål 
skal være en prioriteret indsats i BL 
og boligorganisationernes arbejde 
hen over de næste 4 år.

Der er mange sammenfald mellem 
verdensmålene og boligorganisati-
onernes arbejde med at skabe gode 
livsforhold for beboerne i de alme-
ne boliger. Derfor er det naturligt, 
at det også er en dagsorden, vi skal 
arbejde med i AL2bolig.

Vi gør allerede meget i dag, som 
understøtter en realisering af de 
17 verdensmål. Ved at arbejde med 
verdensmålene sætter det en ræk-
ke af vores daglige opgaver og ud-
viklinger ind i en større sammen-
hæng. Det bliver tydeligt, hvordan 
vi bidrager til at udvikle verdenen i 
en mere bæredygtig retning.

I det boligsociale har vi et meget 
bredt indsatsområde i primært 
Langkærparken, hvor der er eks-
tern finansiering til indsatserne. 
Derudover har vi ansat en beboer-
konsulent, som skal understøtte 
stærke fællesskaber i de øvrige bo-
ligafdelinger. Der er bl.a. udgivet et 
inspirationskatalog med 10 akti-
viteter, som styrker fællesskabet i 
afdelingen. Derudover kan beboer- 

konsulenten efter afdelingernes 
ønske understøtte aktiviteter. 

Vi bygger bæredygtige og gode bo-
liger til en rimelig pris, vi ansætter 
lærlinge, og vi prioriterer ordne-
de arbejdsforhold - også ved vores 
samarbejdspartnere.

Vi udvikler beboerdemokratiet med 
opgavegrupper, som er med til at 
skabe politikken på bestemte om-
råder. Vi arbejder med formidling af 

komplekse problemstillinger, som 
er med til at give flere mulighed for 
at deltage i beboerdemokratiet.

Vi kan i de almene boliger generelt 
og i AL2bolig i særdeleshed være 
glade for og stolte af den indsats 
og det bidrag, vi yder til at skabe en 
bæredygtig udvikling i verdenen.

Allan Werge
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SØSKENDEPARRET
SUDA OG SUDUS 

8 og 12 år
Åbyhøjgård 

Sundus: Vi går begge to i pigeklub her i 
Åbyhøjgård. Sidste gang lavede vi dan-
seopvisning ovre i fælleshuset. Det var 
sjovt at vise de andre, hvad vi havde 
lært. Og vi synes selv, at vi er ret gode. 
Bagefter var der fællespisning. Vi går 
også begge til svømning i Gellerup-
badet, og så går vi i klub og SFO efter 
skole. 

Suda: Vi er tit sammen med de andre 
børn herfra, når vi har fri fra skole. 
Men jeg kunne altså godt tænke mig en 
større legeplads med flere ting. Den vi 
har nu er ret lille. 
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BIRK

14 år
Fuglebakken  

En del af mine venner fra skolen bor også her på Fugle-
bakken. Det er nok det, jeg bedst kan lide ved at bo her; 
at jeg hele tiden er tæt på mine venner, og kan hænge ud 
med dem, når jeg vil. 

Jeg bor sammen med min mor, papfar, halvbror og lille-
søster. Jeg har boet her i seks år, tror jeg. Vi er tit med til 
fester og arrangementer i fælleshuset, og der kommer 
altid mange mennesker. Det er nu meget hyggeligt at 
være med til engang imellem. 

SAGAL 

10 år               
Langkærparken

Det bedste ved at bo her er Bydelshuset og alle 
mine venner. Vi leger sammen og hopper på 
hoppepuden, og så går vi også i Lektiecafé hver 
onsdag. Jeg har virkelig mange venner fra Lang-
kærparken. 

Jeg kunne godt tænke mig, hvis alle de røde 
bump på Ramblaen var trampoliner, så jeg kun-
ne hoppe fra den ene til den anden - hele vejen 
over til hoppepuden. Det kunne være sjovt! 
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PÅ JOB MED
VORES FORMAND

Vi har fulgt vores organisations-
formand Anette Østerhaab før og 
efter årets repræsentantskabs-
møde, der blev afholdt den 6. juni 
2019. 

I år er det for Anette et særligt re-
præsentantskabsmøde, da hun er 
på valg. Inden mødet er der en lang 
række ting, der skal forberedes. 
Anette skal godkende regnskaber, 
skrive beretning, deltage i lokale 
formandsmøder og det store for-
mandsmøde i AL2bolig. Vi fangede 
Anette på vej til et af de lokale for-
mandsmøder ude i afdelingerne. 
Her spurgte vi hende om, hvad hun 
får ud af at deltage i de lokale for-
mandsmøder:

”Jeg har valgt at deltage i flere lo-
kale formandsmøder. Både for at 
formændene ved, hvem jeg er, og 
dermed har lettere ved at henvende 
sig til mig, hvis de har spørgsmål, 
men i lige så høj grad for, at jeg får 
et godt kendskab til formænde-
ne og dermed et godt samarbejde 
med dem. Det giver meget at være 
med til møderne. Her er min for-
nemmeste opgave at lytte til, hvad 
der rør sig i afdelingerne, så jeg på 
bedst mulig vis kan støtte den fort-
satte udvikling af vores afdelinger. 
Samtidigt er det vigtigt, at vi kender 
hinanden, så der skabes grobund 
for et godt samarbejde mellem af-
delingerne og organisationsbesty-
relsen,”  siger Anette Østerhaab.

De lokale formandsmøder og det 
store formandsmøde har stor be-
tydning for Anette, da det er her, 
hun får føling med, hvad der kan 
gøres bedre.

”Jeg vil meget gerne bidrage med en 
større sammenhængskraft mellem 
organisation og drift. Når jeg del-
tager til møder i afdelingerne eller 
til vores årlige formandsmøde, kan 
jeg bedre følge op på problematik-
ker og muligheder. Inden det årlige 
formandsmøde har vi efterspurgt 
kandidater til organisationsbesty-
relsen, og formændene havde fun-
det to, de ønsker at pege på. Det er 
dejligt, når beboerdemokratiet bare 
fungerer,”  siger Anette Østerhaab.

Efter formandsmødet er det tid 
til refleksion, inden Anette skal i 
gang med sin beretning til repræ-
sentantskabsmødet om 14 dage. 
Anette er ikke i tvivl - særligt sam-
fundsansvaret som AL2bolig tager, 
er hun stolt af:

”I det forgangne år har arbejdet 
med demokratiudvalget og sam-
arbejdet med beboerdemokratiet 
været virkelig interessant. Beboer-
demokratiet er jo vores DNA, og det 
skal vi værne om. Jeg er også stolt 
over det samfundsansvar, vi tager. 
Det er godt, at vi både vinder priser 
for vores bæredygtige nybyggeri og 
for vores jobindsats,” siger Anette 
Østerhaab.

Det er godt, at
vi både vinder

priser for vores 
bæredygtige

nybyggeri og for 
vores jobindsats. 

”
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Til dette års repræsentantskabs-
møde er Anette på valg og ønsker 
genvalg. Hun er spændt på, hvor-
dan aftenen kommer til at forløbe. 
Foruden Anettes post er der valg til 
tre bestyrelsesposter. 

Aftenen forløber godt, og Anette 
bliver genvalgt som formand. Ef-
ter et kampvalg bliver bestyrelses-
posterne besat af Torben Bendix 
Halkjær samt Charlotte Raahede, 
der blev genvalgt for 2 år. Og så blev 
det helt nye medlem Jakob Heide 
fra Tousparken valgt for 1 år, da 
tidligere medlem Hans Christian 
Ahrendtsen havde valgt at trække 
sig. Efter mødet fanger vi Anette:

”Jeg vil gerne fortsat arbejde for 
beboerdemokratiet og en stør-
re sammenhængskraft i AL2bolig 
mellem afdelingerne og organisa-
tionsbestyrelsen. Jeg vil gerne være 
med til at sikre, at de eksisterende 

BLÅ BOG 
PRIVAT:

Anette Østerhaab
er gift med Frank,

og har børnene
Camilla og Kirstine

samt børnebørnene Lea,
Freja og Conrad.

UDDANNELSE:
HK kontor

STILLING:
Uddannelsessekretær

på Social- og sundhedsskolen

FØDT OG OPVOKSET:
Aarhus

BOPÆL:
Græsvangen i Tilst

VALGT IND
I BESTYRELSEN I 1986

VALGT SOM
FORMAND I 2011

boliger vi har, er up to date – altså 
sikre at vi har gode boliger i vores 
eksisterende boligmasse. Samtidig 
har vi lagt en strategi om at øge vo-
res boligmasse, som jeg ser frem til, 
bliver ført ud i livet.”

AL2BOLIGS ORGANISATI-
ONSBESTYRELSE SER NU 
SÅLEDES UD:
Formand: 
Anette Østerhaab, afdeling 113

Medlemmer:
Torben Bendix Halkjær, afdeling 111
Charlotte Raahede, afdeling 315
Michelle Helgested, afdeling 105
Jørgen Sørensen, afdeling 107
Jakob Heide, afdeling 105
Anna Møller Christensen, medar-
bejderrepræsentant for AL2bolig

Derudover blev Mette Heegaard fra 
afdeling 103 og Jørn Kusk fra afde-
ling 310 valgt som suppleanter.
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BEBOERTILFREDSHED 2019
EN OVERORDNET BEBOERTILFREDSHED PÅ LIDT OVER MIDDEL MED PLADS TIL FORBEDRINGER

Analysehuset Telefaction har hjulpet os med at lave 
en beboerundersøgelse, så vi kan danne os et billede 
af jeres tilfredshed med AL2bolig og tage tempera-
turen på jeres fællesskaber ude i afdelingerne. 

Undersøgelsen viser en overordnet beboertilfredshed 
på lidt over middel med plads til forbedringer. På en 
skala fra 1 (meget utilfreds) til 10 (meget tilfreds) hav-
de vi en målsætning om at ligge på over 8, og undersø-
gelsen viser, at denne ligger på 7,3. 

Undersøgelsen satte blandt andet fokus på den service, 
som vi yder i jeres boliger. Her fortæller 86%, at de har 
haft behov for service, og at AL2bolig kom for at løse 
det. 70% angiver, at de fik løst det, de skulle have løst. 
Ligeledes kiggede undersøgelsen også på tilfredsheden 
med den kontakt, I har med os. Her er tilfredsheden 
størst ved den direkte kontakt pr. telefon samt kon-
takten til driftslinjen, som også foregår pr. telefon. Da 
I blev spurgt ind til, hvilken kontaktform I foretrækker 
fremadrettet, svarer størstedelen telefon og mail. 

Herunder kan I se graferne for den overordnede til-
fredshed samt tilfredsheden med vores service og det 
sociale liv. 181 svarer til Driftscenter Tilst, 182 til Drifts-
center Favrskov og 183 til Driftscenter Åbyhøj. 

EN OVERORDNET TILFREDSHED PÅ 7,3 UD 
AF 10
Vi tog som sagt udgangspunkt i en målsætning om en 
overordnet tilfredshed på over 8.  Undersøgelsen viste 

en beboertilfredshed på 7,3, hvilket svarer til lidt over 
middel med plads til forbedringer. Det er ofte utilfreds-
hed med mindre forhold, som er med til at trække den 
samlede tilfredshed ned f.eks. manglende opfølgning 
på aftaler samt langsommelige udbedringer. 

Farverne er inddelt efter skalaen, som går fra : 1 (meget 
utilfreds) til 10 (meget tilfreds)

KONTAKTEN TIL AL2BOLIG 
Overordnet set er tilfredsheden med kontakten til AL-
2bolig højest blandt beboere under Driftscenter Tilst og 
lavest ved Driftscenter Åbyhøj. 

Tilfredsheden er størst med den direkte kontakt per te-
lefon samt kontakten til driftslinjen, som også foregår 
per telefon. På skalaen fra 1 (meget utilfreds) til 10 (me-
get tilfreds) ligger den samlede tilfredshed med kon-
takt per telefon på 7,6 og kontakt via driftslinje på 7,7. 
Til sammenligning ligger tilfredsheden med e-mail og 
hjemmeside lavere.  

I januar 2019 sendte vi spørgeskemaer ud til alle lejemål
og fik herefter fik 698 stk. retur.

BESVARELSERNE ER FORDELT PÅ FØLGENDE DRIFTSCENTRE:
Driftscenter Tilst: 198 besvarede spørgeskemaer

Driftscenter Favrskov: 104 besvarede spørgeskemaer
   Driftscenter Åbyhøj: 396 besvarede spørgeskemaer        

Hvis I vil se, hvordan tilfredsheden med jeres leje-
mål, udearealer og ALRUM ser ud, kan I finde mere 
om undersøgelsen på www.AL2bolig.dk under ’for 
beboere’.
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Foretrukne kontaktform med AL2bolig 
De fleste beboere foretrækker, at kontakten mellem 
dem og AL2bolig foregår via telefon (48%) og dernæst 
mail (31%). 

AL2BOLIGS SERVICE I LEJEMÅLET
Hele 86% af beboerne fortæller, at de har haft behov for 
service i deres lejemål, og at AL2bolig kom for at løse 
det. Lidt mere end to tredjedele (70%) angiver, at de fik 
løst det, de skulle have løst. Mere end hver fjerde fik det 
kun delvist løst, og 4% fik det slet ikke løst. 

DET SOCIALE LIV I AFDELINGEN  
OG BEBOERDEMOKRATIET
Tilfredsheden med det sociale liv og beboerdemokrati-
et ligger på grænsen til middelmådigt.  Derudover viser 
undersøgelsen også, at mere end 4 ud af 10 beboere ikke 
har deltaget i arrangementer i afdelingen.

Svarprocent: 80

Svarprocent: 80

SÅDAN KAN I STYRKE JERES SOCIALE LIV 
OG BEBOERDEMOKRATI
Husk de mange muligheder I har for at udvikle og styrke 
både beboerdemokratiet såvel som det sociale liv i  jeres 
afdeling. Deltag f.eks. i vores kursus om det gode afde-
lingsmøde, hent praktiske værktøjer til udviklingen af 
beboerdemokratiet på www.demokratinet.dk og få in-
spiration i vores aktivitetskatalog. I finder kataloget på 
www.AL2bolig.dk under ’for beboere’ – ’naboskab’ 
I er også altid velkomne til at kontakte vores beboerkon-
sulent, Dorte Pedersen, som står til rådighed med støtte 
og sparring i forbindelse med opstart af sociale tiltag. 

Beboerkonsulent Dorte Pedersen   
Tlf: 88805139      
E-mail: dp@AL2bolig.dk    
                                   
TAK FOR JERES DELTAGELSE
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for jeres del-
tagelse i undersøgelsen. Det giver stor værdi for os at få 
indblik i jeres opfattelse af os, og det vi gør såvel som 
jeres sociale liv ude i afdelingerne. De kommende tre 
år kommer vi til at gentage undersøgelsen hver januar 
måned. På den måde kan vi sammenligne niveauet for 
tilfredshed, og udpege de områder, vi skal arbejde på 
fremadrettet.
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NYT SHELTER OG FLYDEBRO I HØJAGER 
– MED STØTTE FRA FRILUFTSRÅDET

I NOVEMBER 2017 VANDT TO 
AF AL2BOLIGS AFDELINGER 
FRILUFTSRÅDETS KONKUR-
RENCE TIL UDVIKLING AF 
UDEAREALER. I HØJAGER 
BETYDER DET NU, AT DE 
KAN TAGE DERES NYE SHEL-
TER OG FLYDEBRO I BRUG. 

Tilbage i 2017 besluttede Friluftsrå-
det sig for at afsætte 1.mio kr. til en 
konkurrence, der skulle inspirere 
almene boligafdelinger til at udvik-
le deres grønne udearealer. Målet 
var at trække flere beboere udenfor 
til aktiviteter og naturoplevelser. 
Konkurrencen blev afholdt i sam-
arbejde med BL – Danmarks Alme-

ne Boliger, og afdeling 315 Højager 
i Hjortshøj fik sammen med afde-
ling 139 Moseparken i Tilst en delt 
3. præmie. 

Afdeling 315 Højager fik bevilliget 
et tilskud på 50.000 kr. til etable-
ring af et aktivt udeareal ved et ek-
sisterende grønt område med sø. 
Højager har nu fået en shelter og en 
flydebro ved søen samt udstyrskas-
se, så området kan bruges til endnu 
mere leg, hygge og undersøgelse 
af søens liv. Det nye udeareal skal 
kunne samle afdelingens beboere 
på tværs af alder.

De nye tiltag i Moseparken er på vej.
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BEBOERNE SATTE
DERES AFTRYK

OPGAVEGRUPPEN DER I 
2018 ARBEJDEDE PÅ AT 
UDARBEJDE ET FORSLAG 
TIL EN KOMMUNIKATIONS-
POLITIK I AL2BOLIGS RE-
NOVERINGSSAGER ER NU 
VED VEJS ENDE OG HAR 
LEVERET ET STORT STYKKE 
ARBEJDE.

Opgavegruppens formål har været 
at udarbejde en kommunikations-
politik for renoveringssager i AL-
2bolig. Det vil sige at klæde bolig-
organisationen bedre på til at sikre 
gode renoveringer i afdelingerne. 

Deltagerne i opgavegruppen har 
haft ”Den gode renovering” som 
omdrejningspunkt. Ud fra gruppe-
arbejde, dialog og fælles debat har 

de fundet frem til politikkens fo-
kusområder. 

Opgavegruppen har afholdt fire 
møder, og har til to af disse haft 
gæster, de kunne spille bold op af. 
Gæsterne har været Projektchef 
Peter Henneberg fra Enemærke 
og Petersen og AL2boligs tekniske 
chef Peter Brix Westergaard.

Udgangspunktet har været renove-
ringer, hvor håndværkerne skal ind 
i boligen, da det er her, at beboerne 
bliver mest berørte. Det er derfor 
også her, der er behov for den bedst 
mulige organisering, kommunika-
tion og varsling.

AL2boligs ledelse har efter opga-
vegruppens arbejde indstillet po-

litikken til vedtagelse i organisa-
tionsbestyrelsen. Indstillingen og 
dermed politikken blev vedtaget 
den 7. marts 2019, og nu står AL-
2bolig overfor at skulle implemen-
tere den i organisationen.

FOKUS PÅ DEN GODE RENO-
VERING FOR BÅDE BEBOER 
OG HÅNDVÆRKER
Det der var vigtigt for beboerne 
var, at renoveringens forløb blev 
gjort mere gennemskueligt – f.eks. 
hvornår beboere og bestyrelse hav-
de indflydelse, og hvornår projektet 
var lukket for input og ændringer.

En anden vigtig ting for beboerne 
var, at når renoveringen var i gang, 
så skulle de og deres hjem behand-
les på en ordentlig måde. Hoveddø-
re skulle lukkes og låses efter endt 
arbejdsdag. Håndværkerene skulle 
hilse og banke på samtidig med, at 
beboeren skulle vide, hvad der ske-
te på hvilket tidspunkt. 

En anden pointe var, at det også var 
vigtigt at informere om, at hånd-
værkerne skulle have arbejdsro og 
ikke svare på spørgsmål, mens de 
arbejdede. Derudover skulle der 
være mulighed for, at afdelingen fik 
tilknyttet en fast kontaktperson fra 
AL2bolig under hele renoveringen.
Vi kan udlede fra evalueringsske-
maerne, at deltagerne godt kunne 
lide denne arbejdsform og syntes, 
at de fik indflydelse og noget med 
hjem.

HELE POLITIKKEN KAN DU FINDE PÅ WWW.AL2BOLIG.DK UNDER:
for beboere - beboerdemokrati - opgavegrupper

Vi kan udlede fra evaluerings-
skemaerne, at deltagerne godt 

kunne lide denne arbejdsform og 
syntes, at de fik indflydelse og 

noget med hjem.
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DET OPTAGER
AFDELINGS-
BESTYRELSERNE 

12 13

THOMAS RONALD
NIELSEN 

Bestyrelsesformand i afdeling 113:
Græsvangen

Vi tænker meget over, hvordan vi kan skabe 
større opbakning til sociale arrangementer i af-
delingen. Her bor både familier, unge fra ung-
domsboliger, singler og seniorer, og vi vil gerne 
udnytte det fællesskab, som det kan skabe. 

Vi snakker også lidt om at få installeret solcelle-
anlæg på vores tage om nogle år. Vi arbejder jo på 
en blive en grøn afdeling, så det kunne da være 
oplagt at gå den vej en dag. 
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DET OPTAGER
AFDELINGS-
BESTYRELSERNE 

13

OLE SCHJERN

Bestyrelsesformand i afdeling 152:
Kappelsdal 

Der er flyttet en del familier til på det sidste. Det er fak-
tisk længe siden, vi har haft så mange børn i afdelingen. 
Så måske det er på tide, at vi genoptager vores gamle 
traditioner med fastelavnsfest og juletræsfest. 
Vi leger også med tanken om at holde loppemarked til 
næste forår. Folk skal alligevel i gang med den helt store 
oprydning, og så kan vi da lige så godt give vores ting nyt 
liv i stedet for bare at smide dem ud. Den tanke kan jeg 
godt lide.  

Affald har også været et af de helt store taleemner på det 
sidste. Før i tiden kæmpede vi rigtig meget med rotter i 
afdelingen. Men efter vi har fået nedgravede affaldscon-
tainere, er der ikke en eneste i syne. Så det var helt klart 
en god investering. 

GERDA GALSGAARD

Bestyrelsesformand i afdeling 123:
Vestergården

For lidt tid siden var jeg på besøg hos min familie i 
Lystrup. Vi gik forbi en frugthave, hvor man kun-
ne fylde sin egen pose med æbler. Og så slog det 
mig: Det må vi da kunne lave i miniformat!

Så nu skal vores afdeling altså have en frugtha-
ve. Den skal ligge for enden af mit hus, og der er 
allerede blevet ryddet til det. Vi har fået lavet en 
fin tegning af det endelige resultat, som jeg skal 
vise de andre til vores fælles brunch på lørdag.  I 
haven skal der både være rabarber, stikkelsbær og 
æbletræer. 

Det er altså hyggeligt, at vi kan lave sådan noget. 
Jeg kan virkeligt godt lide, at vi får sat et aftryk. 
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TANJAS 180 DAGE I GELLERUP

HAR DU LYST TIL AT BO
GRATIS I GELLERUP I ET 
HALVT ÅR OG DELTAGE
I ET TV-EKSPERIMENT?

SÅDAN LØD TILBUDDET, DA 
DR SØGTE EFTER MEDVIR-
KENDE TIL ET HELT NYT PRO-
GRAM; ET TILBUD SOM VORES 
ELEV TANJA SØRENSEN IKKE 
KUNNE SIGE NEJ TIL.

Det hele startede, da Tanja så et op-
slag fra DR på Facebook. 

”Jeg skrev en ansøgning, uden at 
min kæreste vidste det. Efter lidt 
tid ringede DR og efterspurgte en 
videopræsentation af os begge – 
og så blev jeg jo nødt til at fortælle 
ham om det”  griner Tanja. 

Tanjas kæreste, René, var heldig-
vis med på ideen, og før de vidste af 
det, havde de revet teltpælene op i 
Horsens og var rykket ind på 6. sal i 
Gellerupparken.  

”Først frustrerede det mig at skulle 
bo på 6. sal. Der er altså lang vej op. 
Men nu elsker jeg det. Vi har den 
bedste udsigt og altid luft omkring 
os”, fortæller Tanja. 

MED KAMERAHOLDET 
I HÆLENE 
Alle deltagere har fået udleveret en 
Iphone, så de kan filme deres nye 
hverdag. 
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 ”Vi skal filme alt, fra når vi handler 
ind, til når vi tager bussen på arbej-
de. Og derudover har vi ofte både 
en kameramand, en tilrettelægger 
og en fotograf i hælene”, fortæller 
Tanja og fortsætter: 

”Hvis vi ikke har filmet et stykke 
tid, sender produktionen en besked 
til os og minder os om det. De følger 
nemlig vores aktivitet via en app”.
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FRIVILLIGHED PÅ SKEMAET
Det er et krav, at man som deltager 
lægger 7 timer i frivilligt arbejde 
hver uge. Tanja er vild med børn, og 
var derfor frivillig i Lektiecaféen de 
første par måneder i Gellerup:  

”Det var utroligt givende at hjælpe 
til i lektiecafeen.  Børnene ville fak-
tisk meget hellere arbejde på at bli-
ve bedre til dansk end deres lektier. 
Det var fedt at se dem udvikle sig”, 
fortæller Tanja.  

Efterfølgende har hun været frivil-
lig i et kreativt værksted for børn 
og ansvarlig for en række socia-
le arrangementer. Og så har hun 
stået i spidsen for Instagram siden 
’180dageigellerup’.  

EN POSITIV OVERRASKELSE 
For Tanja og René har det været en 
øjenåbner at flytte til Gellerup:

”Gellerup er slet  ikke så  lukket et 
område, som man tror, og som det 
måske var engang. Her er åbent og 
fin natur. De er ved at lave en by-
park herude foran. Den bliver så 
flot.”

Parret tilmeldte sig programmet 
for at få en oplevelse. Men for Tanja 
handler det nu ligeså meget om at 
formidle den gode historie om Gel-
lerup videre: 

”Alt hvad jeg tidligere har kendt til 
Gellerup, er jeg blevet fortalt af me-
dierne. Og medierne har det med at 
fokusere på det negative og glemme 
det positive. Vi er glade og trygge 
ved at bo i Gellerup, og vi følte os 

hjemme fra dag ét”,  fortæller Tanja 
og tilføjer til sidst:

”Vi ville virkelig ønske, at vi kunne 
blive boende her lidt længere”. 

Vi ville virkelig 
ønske, at vi kunne 
blive boende her 

lidt længere. 

”

Tanja og børnene i fuld gang med forberedelserne til fastelavn.
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ÅBEN REDAKTION

Kig forbi med dine ideer til
AL2boligs blad og hjemmeside. 

Vi vil meget gerne høre, hvad du 
gerne vil se og læse om i ALRUM, på 
hjemmesiden og på Facebook. Og så 
giver vi også en kop kaffe. 

Har du spørgsmål til den nye hjem-
meside, er du også velkommen.

Med venlig hilsen Kommunikation

VI BYGGER OM! 

Vi er i fuld gang med ombyg-
ningen af AL2boligs administrati-
on. Vi forventer at være færdige til  
december 2019. 
 
Da ombygningen forløber over hele 
året, skal vi ikke genhuses. Dog er 
vi rykket lidt rundt på vores plad-
ser. Som besøgende vil du kunne 
forvente støj og larm.

Parkeringspladsen er desuden mere 
fuld end normalt, da noget af den er 
inddraget til opbevaring af bygge-
materialer.

Onsdag den 4. september:
Tilst (Bydelshuset)

Onsdag den 18. september:
Åbyhøj (Højager)

Onsdag den 25. september:
Hammel (Mejerigården)

Kunne du tænke dig at skabe ven-
skaber mellem børn og voksne? 
Og har du erfaring med forskellige 
kulturer? Så er du den oplagte ven-
skabs-matcher!

Børns Voksenvenner søger en fri-
villig venskabs-matcher, som skal 
hjælpe med at opbygge venskaber 
mellem børn og voksne. 

Som venskabs-matcher er det en 
fordel, hvis du har indsigt i to-kul-
turelle miljøer, da flere og flere børn 

med anden etnisk baggrund ønsker 
sig en voksenven. Det kan være, at 
du selv har indvandrerbaggrund, 
eller at du tidligere har arbejdet i 
to-kulturelle miljøer.   

Allervigtigst er det, at du brænder 
for at gøre en forskel for både bar-
net og den voksne. 

Skal du med på teamet? Læs mere 
og ansøg her: https://voksenven.
dk/bliv-frivillig-i-en-lokalfor-
ening 

SAMME INDGANG TIL BÅDE 
UDLEJNING OG 
DRIFTSCENTER TILST
Som noget nyt skal du nu benytte 
hovedindgangen, både når du skal 
besøge udlejningen og Driftscen-
ter Tilst. Al ekspedition sker altså 
ved hovedindgangen, da det er her, 
både udlejning og Driftscenter Tilst 
holder til.

For yderligere information:
aarhus@voksenven.dk /31951446

VÆR MED TIL AT SKABE VENSKABER!

Lars Palshede og Gerda Galsgaard
til åben redaktion i Tilst
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VANDRET
5.    TV-program for børn med Tom McEwan og Jess  

  Ingerslev i hovedrollerne
6.   Verdens største by
9.     Århusiansk sanger med hits som Malaga og Jeg     

   tager imod
11.  Skaldet X Factor dommer
12.   Den danske titel på den populære TV-serie med    

 bl.a. Ross, Rachel og Monica som hovedpersoner
14.   Tørkage i to lag med hindbær i midten og glasur på  

 toppen
15.  Kølig rødvins-drink fra Spanien
16.  Danmarks største sø
17.   Navnet på kvinden i hovedrollen som Astrid   

 Lindgren i filmen Unge Astrid
18.  AL2boligs største boligafdeling

LODRET
1.      Italiensk ret bestående af ris kogt i bouillon ofte  

    tilsat grøntsager
2.     Grøn plante med helbredende gel i bladene
3.     Landet som Kronprinsesse Mary kommer fra
4.    TV-dyst om bagværk med Timm Vladimir som vært
7.     Ruin fra middelalderen beliggende på Djursland
8.     Rød kat som elsker lasagne og hader mandage
9.     Skibet der ikke kunne synke
10.     Dansk skuespiller som bla. har spillet skurk i en  

   James Bond film og været med i Elsker dig for  
   Evigt 

13.     Amerikansk by kendt for dens mange kasinoer
16.     AL2boligs beboerblad som udkommer to gange  

   årligt 

VÆR MED I LODTRÆKNINGEN OM AT VINDE 2 BIOGRAFBILLETTER!
LØS VORES KRYDS OG TVÆRS VED AT FINDE FREM TIL DET HEMMELIGE KODEORD. 

KODEORD: 

Har du fundet kodeordet? Så send det i en mail til kommunikation@AL2bolig.dk senest den 1. august 2019.
Er kodeordet korrekt, deltager du i lodtrækningen om at vinde 2 biografbilletter. 
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AFLØSERKORPSET ER 
EN SUCCES

I 2018 startede en ny beskæfti-
gelsesindsats i Langkærparken, 
Afløserkorpset, som den hed, 
bestod af en gruppe beboere, 
som blev midlertidigt ansat til 
forskellige driftsopgaver i vores 
afdelinger. Korpset skulle klæde 
beboerne bedre på til at komme 
på arbejdsmarkedet. 

FRA LØNTILSKUD TIL 
FASTANSÆTTELSE
Afløserkorpset eksisterer stadig. 
Men Marc og Miroslaw, korpsets 
første medarbejdere, er allerede 
fløjet fra reden og landet på ar-
bejdsmarkedet. 

”Marc er blevet fastansat hos 
Driftscenter Åbyhøj, og Miroslaw 
arbejder for et køkkenfirma nu”  
fortæller John Dahl Knudsen, som 
er teamleder og mentor for korpset. 

Det glæder John, at Marc og Mi-
roslaws tid i afløserkorpset har hjul-
pet dem ud på arbejdsmarkedet. For 
det er netop det, hele ideen er.      

NYE KRÆFTER 
I dag består afløserkorpset af Josef 
og Anton, som begge bor i Lang-
kærparken. Josef er 52 år gammel, 
og havde sin første arbejdsdag til-
bage i januar: 

”Det er rart at være en del af team-
et. Jeg er på arbejde fra 7.00-15.30 
hver dag, og det går bare rigtig 
fint”, fortæller han. 

Anton på 19 startede lidt senere end 
Josef, men er allerede faldet godt 
til: 

”Jeg startede egentlig med at gå 
på Aarhus Tech, men det var ikke 

noget for mig. Så jeg er glad for at 
være en del af teamet. Vi hygger os 
sammen, og så er det fedt, at ikke 
én dag er ens. Vi har mange for-
skellige opgaver fra dag til dag.”

Både Josef og Anton hørte om af-
løserkorpset igennem Jan Ander-
sen og Tine Lotzkat Sønnichsen, 
som arbejder med den boligsociale 
indsats i Langkærparken. 

SKAL DU VÆRE MED?
Hvis afløserkorpset lyder som no-
get for dig, eller nogen du kender, 
kan du kontakte: Boligsocial leder 
Jan Andersen og høre nærmere. 
Tlf: 60 29 41 42. 
 

Marc er blevet
fastansat hos

Driftscenter Åbyhøj, 
og Miroslaw arbejder 

for et køkkenfirma 
nu. 

”

Anton (t.v) og Josef (t.h)
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ELEKTRONISK
OPMÅLING AF BOLIGER

I øjeblikket er vi i gang med at op-
måle og registrere AL2boligs byg-
ninger, så vi kan sikre den rette 
pris på istandsættelse af flytte-
lejligheder til gavn for både afde-
linger og fraflyttere.
 
Opmålingen omfatter kortlægning 
af udearealer samt fotoregistrering 
af bygningernes facader og mate-
rialer, så vi får 3D tegninger af alle 
bygninger. Udover dette vil enkelte 
af afdelingernes boliger også blive 
besigtiget og opmålt. Dette gør vi 

for at sikre os, at de eksisterende 
tegninger stemmer overens med 
virkeligheden.  

Du vil blive orienteret, hvis din 
bolig er blandt dem som skal regi-
streres. Opmålingerne foretages af 
medarbejdere fra Eseebase, som vil 
bære ID-kort samt synligt logo. 

STORE BESPARELSER
Opmålingen er et vigtigt skridt i 
vores digitaliseringsproces i for-
bindelse med besparelserne i den 

almene sektor. I vores afdelinger i 
Favrskov Kommune har den elek-
troniske opmåling og efterfølgende 
udbud vist en besparelse på ca. 20% 
fordelt på maler-, gulv- og rengø-
ringsarbejder. 

B E B O E R B L A D  F O R  A L 2 B O L I G
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AT BO
ALMENT 

Når du bor i en almen bolig, er du 
ikke bare beboer, du er medborger i 
din boligafdeling og har indflydelse 
på regler, økonomi og sociale akti-
viteter.

For mange familier er den almene 
bolig en ønskebolig. Dels fordi du 
som beboer har stor indflydelse på, 
hvordan du indretter din bolig og 
hvilke beslutninger, der træffes i 
din boligafdeling. Dels fordi du har 
alle bekvemmelighederne ved at bo 
til leje; du slipper for at ordne tag-
render og rydde sne. 

Og derudover har mange boligafde-
linger et attraktivt boligmiljø med 
klubber og aktiviteter for både børn 
og voksne, som du enten kan være 
med til at planlægge/afholde eller 
blot deltage i, hvis du ønsker det.
For nogle familier er den almene bo-
lig også den eneste mulighed for at 
få et sted at bo. 

Det gælder blandt andet en del æl-
dre, handicappede, psykisk syge og 
misbrugere - mennesker, der ofte 
ikke kan finde plads på det øvrige 
boligmarked.

DU BESTEMMER
•  Huslejen, du skal betale i en al-

men bolig, er ofte lavere end i 
tilsvarende privat byggeri. Der 
er nemlig ingen, der skal tjene 
på huslejen

•  Du har direkte indflydelse på, 
hvordan din afdeling skal ledes 
– og på hvordan boligorganisa-
tionen ledes. Det kaldes beboer-
demokrati, uden begrænsninger.

•  Du kan selv bestemme, hvordan 
din bolig skal indrettes. Det kal-
des råderet.

I modsætning til beboere i private 
udlejningsejendomme har du stor 
indflydelse på, hvordan du vil bo, 
når du bor alment, og hvad der skal 
ske i din boligafdeling. Det er bebo-
erdemokrati.

Det er dig, der sammen med de øv-
rige beboere, vælger hvem der skal 
sidde i afdelingsbestyrelsen. Det gør 
I på det årlige afdelingsmøde. Alle 
beboere kan stille op til bestyrelsen, 
og man vælges ind for to år ad gan-
gen.

I vælger også medlemmer til AL-
2boligs øverste ledelse, som er re-
præsentantskabet, der igen vælger 

til bolig organisationsbestyrelsen. 
I organisationsbestyrelsen sidder 
der også en fra AL2boligs, som er 
valgt blandt alle medarbejderne i 
AL2boligs.

Uanset hvor beslutningen skal træf-
fes, er det altså beboerne, der be-
stemmer. Du vælger selv, hvor me-
get du vil være med til at bestemme 
i din boligafdeling. Første skridt er 
dog, at du møder op, når din afde-
lingsbestyrelse indkalder til møde.
På afdelingsmødet kan du være med 
til at vedtage afdelingens budgetter, 
moderniseringer og ordensregler. 
Afdelingsmødet kan også beslutte, 
at afdelingens regnskab skal god-
kendes på mødet. Endelig kan bo-
ligselskabet give afdelingsmødet 
kompetence til at vedtage afdelin-
gens vedligeholdelsesreglement og 
råderetskatalog.

Det er den enkelte afdeling, der ejer 
din bolig. Organisationsbestyrelsen 
er sammensat af beboere, som er 
valgt i nogle af de boligafdelinger, 
selskabet ejer. Det er AL2boligs, der 
står for nybyggeri, udlejning, an-
sættelsesforhold og økonomi, og det 
er organisationsbestyrelsen, der har 
valgt AL2bolig som administrator. 

Af: Torben Bendix Halkjær
Afdeling 111, Langkærparken

Det kom som et chok! Som en tyv 
om natten! Langkærparken er 
blevet dømt til at være en ghetto. 
Hvorfor? Det må være en fejl. 
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DIN OPGANG – DÉR, HVOR 
DU HAR HJEMME
Boligen danner rammen om dit liv, 
uanset om du bor alene, bor sam-
men med andre, om du er barn eller 
voksen. Du bestemmer selv, hvem 
du inviterer ind i dit hjem, og hvad 
farven på væggen skal være.
Men når du er i opgangen, bestem-
mer du hverken farven på væggene, 
eller hvem der færdes der.

Din opgang er ét af de steder, hvor 
du møder andre fra din boligafde-
ling. Når du åbner døren til opgan-
gen, er det vigtigt, at du tænker: 
”Hvor er det rart at være hjemme 
igen”, og at du hilser på din nabo og 
måske får en lille snak.

Opgangen er et socialt rum – lidt på 
samme måde som arbejdspladsen. 
Og ligesom du ikke kan bestemme, 
hvem du vil arbejde sammen med, 
bestemmer du heller ikke, hvem du 
bor i opgang med.

Det ændrer dog ikke ved, at opgan-
gen har stor betydning for, om du 

oplever dit hjem som rart og trygt. 
Den skal naturligvis være ren, pæn 
og indbydende.

Men lige så vigtige er de gode va-
ner, som du og de øvrige beboere i 
opgangen har indbyrdes. At I hilser 
på hinanden, at I byder nye beboere 
velkommen, og at I løser konflik-
ter på en måde, så I stadig kan tale 
sammen.

OPGANGEN ER AFDELIN-
GENS MINDSTE SOCIALE 
ENHED
Du er med til at skabe en stemning 
i din opgang som gør, at både du og 
din nabo føler jer hjemme, allerede 
når I åbner jeres hoveddør.

Du kan for eksempel vælge at en-
gagere dig i afdelingens sociale ak-
tiviteter. Men din daglige adfærd i 
din opgang er også en social aktivi-
tet, som du indgår i. Og den kan du 
ikke vælge fra. Dét du gør, påvirker 
dig selv og dine naboer. På den måde 
er opgangen bebyggelsens mindste 
sociale enhed.

RENT OG PÆNT
Både ejendomsfunktionen og af-
delingsbestyrelsen bidrager til den 
gode stemning i opgangen. Dels ved 
at sørge for ren- og vedligeholdelse. 
Dels ved at opretholde husordenen 
og hjælpe med at løse eventuelle 
konflikter. Så husk altid at bruge af-
delingsbestyrelsen, de er dit talerør 
til administrationen og driften.
 
GODT NABOSKAB
I en almen boligafdeling bor mange 
mennesker ofte tæt sammen. Der-
for skal vi tage hensyn til hinanden 
og respektere forskelligheden.

Næsten hver femte dansker bor i en 
almen bolig, og der skal være plads 
til alle. Det betyder, at du som bebo-
er er medansvarlig for, at der er en
god stemning i afdelingen, og at alle 
føler sig godt tilpas.

I hver eneste boligafdeling har be-
boerne vedtaget et sæt ordensreg-
ler, som alle er forpligtet til at følge. 
Reglerne er forskellige fra afdeling 
til afdeling, og det er beboerne, der 
på det årlige afdelingsmøde, vedta-
ger ordensreglerne.

Formålet med ordensreglerne er 
at sikre, at vi opfører os ordentligt 
overfor hinanden – at alle er trygge 
ved at bo i afdelingen.

Men god trivsel er også at hilse på 
sin nabo, hjælpe til med at bære 
indkøbsposerne op ad trappen – el-
ler arrangere en grillfest, en fod-
boldturnering eller andre aktiviteter 
for dig og dine naboer.
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I 2019 runder både Langkærparken, Poppelhegnet 
og Åbyhøjgård et skarpt hjørne. 

Den 27. april fejrede Langkærparken afdelingens 50 års 
jubilæum. Festdagen startede med, at afdelingsformand 
Randi Smitsdorf bød velkommen, og bagefter var der 
fælles morgenmad. Da rundstykkerne var indtaget, kun-
ne børnene boltre sig i aktiviteter foran Bydelshuet. Der 
var sminke- og kreabod, snobrødsbagning, gadesport 
med GAME – og så kom både Cirkus Tværs og børneorke-
stret ’Æsken’ forbi. Om eftermiddagen stod den på sær-
ligt arrangement for jubilarer mfl. 

Efter sommerferien følger afdeling 110 og 310 trop, da 
Åbyhøjgård også fylder 50 år til august – og så har Pop-
pelhegnet i Tilst 25 års jubilæum til november.  

Alle fotos er fra Langkærparken.

Jubi læum
i t re af AL2bol igs 
afde l inger 
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SÅDAN GØR I:
1.  Undersøg interessen for en dele-

bilsordning i afdelingen
2.  Kontakt Direktør for AL2bolig, 

Allan Werge, som herefter kon-
takter TADAA!

3.  TADAA! kontakter jer angående 
det praktiske bla. vedrørende 
ladestander. 

Det er afdelingen selv, som skal levere 
en parkeringsplads til bilen. 

KONTAKT: 
Allan Werge: 
E-mail: alw@AL2bolig.dk
Tlf.: 60294300

** For mindre afdelinger kan det være nødvendigt at 
gå sammen flere afdelinger om ordningen.

TADAA! 
SÅDAN FÅR DIN AFDELING EN DELEBIL LIGE VED DØREN

AL2bolig har indgået samarbejde 
med delebilsordningen TADAA!. 
Med en delebil får du et billigere 
og mere miljøvenligt alternativ til 
egen bil eller offentlig transport. 

Langkærparken og Lisbjerg Bakke 
er allerede med i ordningen, og har 
hver deres egen delebil koblet til en 
ladestander i afdelingen. Beboerne 
skiftes til at booke bilen via en app 
på deres telefon.
 
Abonnementet inkluderer: Forsik-
ring, vejhjælp, sommer/vinterdæk, 
service og vedligehold, vask og 
støvsugning samt gratis opladning 
i hele landet. 

Læs mere på www.tadaacar.dk 

Fra gammelt træværksted til 
samlingspunkt for børn, voksne 
og fællesskab. 

Åbyhøjgård har fået et helt nyt fæl-
leslokale, som hedder Farveladen. 
Lokalet ligger i nr. 27 med indgang i 
gavlen. Det er et tidligere træværk-
sted, som har stået ubrugt i årtier. 
Nu er lokalet blevet istandsat, og 
står klar til at huse børne- og un-
geaktiviteter og eventuelt også en 
strikkecafé og kvindeklub. Lokalet 
består af flere små rum, og åbner op 
for mange nye muligheder. 

I februar var der åbent hus i Farve-
laden. Her kunne beboerne kom-
me og se lokalet og byde ind med 
gode ideer til, hvad det kan bruges 
til. Børnene fik tegnet og leget med 
perler, mens den stod på kaffe og 

snak med beboerkonsulent Dorte 
Pedersen for de voksne. Medlem 
af afdelingsbestyrelsen Henning 
Høgh Laursen var også forbi, og 
havde taget en masse fine krea-
ting med. Han brugte ikke selv tin-

gene, og mente derfor, at det ville 
være bedre at sætte dem på hylder-
ne i fælleslokalet til gavn for både 
børn og voksne. 

VELKOMMEN TIL FARVELADEN:
NYT FÆLLESLOKALE I ÅBYHØJGÅRD



WWW.AL2BOLIG.DK

WWW.FACEBOOK.COM/AL2BOLIG
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Driftslinjen

Mandag - torsdag kl. 7.00 - 15.00
Fredag kl. 7.00 - 13.00

Mail: driftslinjen@AL2bolig.dk

Administration

Mandag - onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.00
Fredag kl. 9.00 – 13.00

Mail: info@AL2bolig.dk


