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I 2018 besluttede BL’s repræsentantskab sig for at øge indsatsen
med at imødekomme FN’s Verdensmål. Dette støtter AL2bolig
selvfølgelig op om, og vi har derfor
bidraget til en kortlægning af de
almene boligorganisationers bidrag til verdensmålene. Det handler bl.a. om energi- og miljøtiltag,
bæredygtighed i nybyggeriet, boligsociale indsatser og samfundsmæssige bidrag.
Med byggeriet på Lisbjerg Bakke
fik vi for alvor slået fast, hvor meget bæredygtighed betyder for os. I
Langkærparken har vi landets største solcelleanlæg til almene boliger,
fra 2022 er AL2bolig pesticidefri og
i 2018 søsatte vi beskæftigelsesindsatsen, afløserkorpset, som stadig
kører den dag i dag.
Men foruden vores miljø- og samfundsmæssige bidrag er det også
vigtigt, at vi fremadrettet leverer
stærke resultater på de blødere områder. At drive og udvikle almene
boliger indebærer nemlig en vigtig
social dimension. Ved at sikre sunde, betalelige og velfungerende boliger til alle skaber vi et socialt miks
i vores afdelinger, som kan noget
helt unikt, og hvor fællesskaber
kan vokse fra et væld af rødder.
Vi skal skabe fællesskaber med forståelse og respekt for menneskers
forskelligheder, og vi skal skabe
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fællesskaber, som er så robuste, at
vores afdelinger kan tåle at bære de
lidt anderledes og skæve eksistenser.
Det gør vi blandt andet ved at skabe rum og plads, som i Åbyhøj hvor
et helt nyt beboerhus er på vej.
Beboerhuset kommer til at ligge
på Vibyvej, og skal fungere som et
samlingspunkt for vores beboere
fra afdelingerne i Åbyhøj. En styregruppe kommer til at stå i spidsen
for beboerhuset og får ansvaret for,
at huset udvikler sig, og at beboerne bliver inddraget både under ud-

formningen, og når det er klar til
brug. Styregruppen kommer til at
bestå af en repræsentant fra henholdsvis organisationsbestyrelsen
og administrationen samt tre aktive beboere fra Åbyhøj.
Vi tror på, at beboerhuset kan give
plads til fællesskaber, som ikke
tidligere har haft mulighed for at
udvikle sig, og vi håber, at det kan
afføde nye, stærke relationer og
ikke mindst en masse gode oplevelser.

Tekst og foto: AL2boligs
Kommunikationsafdeling
med mindre andet er anført.

Udgivelsesdato for næste nummer
af ALRUM annonceres på:
www.AL2bolig.dk

Indlæg mailes til:
kommunikation@AL2bolig.dk

Allan Werge
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BIODIVERSITET PÅ FUGLEBAKKEN
Afdeling 145 Fuglebakken i Hinnerup vil gøre
noget for områdets biodiversitet.

12
100 ÅR I ÅBYHØJ
Else kom til verden i 1919, og siden da har
Åbyhøj været hendes hjem.

22
SÅDAN GØR DU BRUG AF RÅDERETTEN
Vi har samlet gode råd og fakta, så du
kan få glæde af råderetten.

TIDEN
SOM
FORMAND

4

ERIK EBERG,
AFD. 145, FUGLEBAKKEN

Alting har en ende, og på et
tidspunkt vælger vores afdelingsformænd at trække
stikket og give stafetten
videre.

”Vi som beboere har været møgforkælede de sidste
fem år, og nu er tiden kommet for dig, hvor du har
valgt at træde af som formand, og det er dig i den grad
vel ondt. Med noget mere fritid, tid til at tage på ferie,
tid til at lave noget andet og ikke mindst tid til at være
sammen med Vita og familien […] Du har været og er
en kæmpe inspirationskilde og ildsjæl. Tak Erik!”
Sådan lød nogle af ordene, som tidligere bestyrelsesmedlem Signe takkede den afgående formand af med
ved seneste afdelingsmøde på Fuglebakken. Efter fem
år på posten som afdelingsformand takker Erik Eberg
af i afdeling 145.
I min tid som formand har jeg sat en stor ære i at komme rundt og hilse på beboerne - nye som gamle. Som
formand er det vigtigt at være beboernes tillidsmand,
der står klar, hvis der skulle opstå problemer. Beboerne har kunnet komme med små og store problemer i al
fortrolighed. Det har blandt andet gjort, at alle vidste,
hvem jeg var, hvilket også har gjort det nemmere at
tage hånd om problemerne, når de opstår. Ved at tage
rundt og sige ’godaw’ og inddrage beboere når vi f.eks.
skulle have nye komfurer, er der blevet skabt tillid og
relationer mellem bestyrelse og beboere. Jeg tror, at
netop det er årsagen til, at vi ikke har haft nogle store
sager, hærværk eller indbrud og problemerne har kunne løses ved at snakke med den enkelte.
Som formand nåede jeg at opbygge et stærkt netværk
og samspil med ansatte i AL2bolig og Favrskov Kommune. Netværk er vigtigt for at kunne give beboerne
en god service og for at kunne rykke på tingene hurtigt.

Vi har fået os en snak med
tre af de formænd, som har
valgt at gå af i år.

Netværk er samtidig noget, der ikke kan gives videre til
en ny bestyrelse.
Det der har glædet mig mest ved at være formand, er
kontakten til børnene som bor på Fuglebakken. At kende børnene, både store og små, har givet mig mange
positive oplevelser. I stedet for løftede pegefingre har
vi talt sammen. Ungerne er så søde og har absolut ikke
skabt problemer på Fuglebakken.
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JØRGEN SØRENSEN,
AFD. 107, BIRKEPARKEN

Jeg har valgt at gå af som formand for afdeling 123,
Vestergården, fordi jeg synes, tiden er inde til det. Jeg
rejser meget sammen med min kæreste. Sidst besøgte
vi Nordmakedonien og Sydslesvig. Spændende! Mine
mindste børnebørn er henholdsvis 5, 3 og 1 år. Dem vil
jeg gerne have meget farmor-tid sammen med. Desuden er der forskellige kurser, jeg ønsker at deltage i.

I 2004 blev jeg valgt som 3. suppleant til en bestyrelse
på tre, men det var først en halv måned senere, jeg fandt
ud af, at suppleanter faktisk også var med til møderne.
Til afdelingsmødet i 2005 blev jeg valgt ind i bestyrelsen,
og den rolle udviklede sig så, da vores formand rejste til
Møn for 10 år siden, og det blev min tur til at tage over.

Det er fire år siden, jeg blev formand. Helt grøn var jeg
dog ikke, for jeg havde allerede været formand i afdeling 122, som jeg boede i dengang. Jeg havde egentlig
besluttet mig for, at nok var nok. Men jeg sagde alligevel ja til at blive formand her i Vestergården og blev
utroligt optaget af dette arbejde. Når jeg går ind i noget,
vil jeg gerne gøre arbejdet så godt som muligt.
Min tid som formand har været meget positiv. Vi har en
god afdeling både menneskeligt og økonomisk. Beboerne har altid bakket op om det arbejde, vi har fået lavet
i bestyrelsen f.eks. vores nye frugthave. Vi glæder os til
at se, hvor meget frugt den giver til næste år.

At være formand har været en oplevelse, som jeg kommer til at savne. Det giver selvfølgelig meget arbejde,
men det har været sjovt at bidrage til afdelingens ve og
vel og have direkte indflydelse på, hvad der skal ske, og
hvordan det skal ske. Det er da en mærkelig følelse at gå
af. Jeg skal lige vænne mig til det der med ikke at blande
mig så meget. Jeg plejer at hilse på alle nye beboere, når
jeg render ind i dem og præsentere mig som formand.
Det kan jeg selvfølgelig stadig gøre, men det bliver så
bare i en anden rolle.

Relationen til AL2bolig har været spændende for mig,
og det at blive en del af organisationen og deltage i
mange møder, har gjort det særligt interessant. Jeg har
mødt utrolig mange mennesker og lært noget nyt hver
gang.

Som formand skal man kunne lide det arbejde det indebærer såvel som det sociale aspekt. Et godt arbejdsklima er altafgørende for, at en afdelingsbestyrelse
fungerer. Man skal kunne lidt at være sammen og respektere hinanden. Jeg er jo kæmpe fortaler for dialog
fremfor løftede pegefingre – sådan nogle kommer man
altså ikke langt med. Det er formandens rolle at tage
ansvar for bestyrelsesarbejdet, sætte en kurs og forventningsafstemme undervejs.

Det er jo også altid bedst at gå af, når man selv har bestemt det. Jeg vil benytte lejligheden til at takke jer alle i
AL2bolig for et fint samarbejde og et hyggeligt samvær!

Enormt mange ting er bygget op omkring frivillighed,
og uden de frivillige kræfter ville det falde sammen. Det
samme gælder bestyrelsesarbejde.

BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG
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GERDA GALSGAARD
AFD. 123, VESTERGÅRDEN

UNGEPROJEKT
I ÅBYHØJGÅRD
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Alle deltagere modtog et diplom for deres
deltagelse og nye færdigheder. Vi ønsker dem
stort tillykke og ser frem til at følge deres
projekter.

I ÅBYHØJGÅRD HAR DER I
EFTERÅRET KØRT ET UNGEPROJEKT MED SEKS WORKSHOPS. DET ER FRIVILLIGCENTER AARHUS, DER STÅR
BAG PROJEKTET FOR UNGE
MELLEM 15-25 ÅR.
Her har unge blandt andet fået
redskaber til, hvordan de kan føre
konkrete projekter ud i livet og gøre
en forskel i lokalområdet, samtidig
med at de møder andre unge i Åbyhøjgård.
De unge har blandt andet lært
om: Projektudvikling og –styring,

kommunikation, idéudvikling, foreningsdannelse og lokaldemokrati.
Redskaber som de kan bruge til at
lave konkrete forandringer for dem
selv, og som de kan bruge i deres
fremtidige arbejdsliv.
Deltagerne er endt ud med tre projekter, som de har valgt at fokusere
på og arbejde videre med:
1. Aya og Asger samarbejder om at
få en EL-delebil til Åbyhøjgården.
2. Lærke arbejder på at få en fælles
tørresnor, som skal skabe mere
plads på gangene og skabe et
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samlingssted, hvor naboer kan
møde hinanden i afdeling 127
Petersminde.
3. Maya-Loa og Hjalte arbejder på
et musikprojekt. De har en drøm
om at få et lydstudie i Åbyhøjgård, hvor unge kan komme og
prøve kræfter med at lave deres
egen musik.
Alle projekterne er stadig i idé- og
opstartsfasen, og det er nu op til
deltagerne at bruge de værktøjer,
som de har fået i løbet af de seks
workshops og føre deres idéer ud i
livet. Vi glæder os til at følge dem.

DEMOKRATI
OG INVOLVERING
NY OPGAVEGRUPPE ARBEJDER MED KOMMUNIKATIONEN MELLEM DRIFTEN OG
AFDELINGERNE.

vores arbejde som formænd i afdelingerne. Hos os fungerer det dog
upåklageligt,” siger Ketty, formand
fra afd. 150 i Favrskov.

Bølgerne kan gå højt, når beboere
og demokrater fra alle hjørner af
AL2bolig er samlet for at sætte fokus på kommunikationen mellem
driften og afdelingerne.

Opgavegruppens mål er at finde
løsninger til Den gode kommunikation mellem driften og afdelingerne, og det gør de ved at tage
udgangspunkt i, hvad man som
formand har behov for at følge med
i og få kommunikeret for at kunne
varetage sit arbejde med at drive en
afdeling.

Emnet debatteres ivrigt, og løsningsforslag kommer på bordet, når
de lidt mere end 30 deltagere mødes.
”Det er rigtig godt at komme i gang
med det her emne, og der er en god
stemning, hvor man kan mærke, at
folk arbejder på at komme i mål,”
siger Aksel, formand fra afdeling
310 i Åbyhøj.
Opgavegruppens formål er at udarbejde et forslag til en kommunikationspolitik for, hvordan kommunikationen skal fungere mellem driften
og afdelingerne. Opgavegruppens
deltagere har valgt at sætte fokus på
hele driften. Dvs. både Driftscentrene, Driftslinjen og Teknisk afdeling
hvor de bygningsansvarlige hører
til, da det blandt andet er kompleksiteten af kommunikationsveje samt
den interne overlevering af opgaver i
AL2bolig, der er omdrejningspunkter for møderne.
”Det er et emne, der optager os, da
det betyder meget, at kommunikationen fungerer, så vi kan udføre

”Det er et udemærket initiativ, der
er taget med en opgavegruppe omkring kommunikationen til driften,
da det betyder meget for os formænd, at det fungerer. Hos os har
vi altid været tilfredse med driftscentret, vores kontaktperson og det
gode samarbejde, så jeg er selvfølgelig interesseret i, hvis der bliver lavet noget om, så vil jeg gerne
have indflydelse på det. Jeg synes,
at snakken i grupperne tegner meget positivt,” siger Robert, formand
fra afd. 103 i Åbyhøj.
Opgavegruppen har nu afholdt tre
møder og afholder endnu to møder
i det nye år, hvorefter de indstiller
politikken til vedtagelse i organisationsbestyrelsen. Derefter vil det
være AL2boligs opgave at implementere den vedtagne politik i organisationen.

FØLG MED I OPGAVEGRUPPENS ARBEJDE:
www.AL2bolig.dk/for-beboere/beboerdemokrati/opgavegrupper/
BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG
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Jeg havde mange
forskellige opgaver,
men jeg vaskede
især rigtig mange
vinduer. Det kunne
jeg godt lide.

Smilende Hodan i fuld gang med vinduesvask.

AFLØSERKORPSET
GAV HODAN MOD PÅ MERE
Hodan var en del af vores beskæftigelsesindsats i tre
måneder, og ser tilbage på en tid med gode stunder
og masser af vinduesvask.

springbræt til at tage skridtet ind i uddannelsesjunglen, og så mindes hun især de gode kollegaer og den rare
stemning:

Siden afløserkorpset så dagens lys i 2018, har der været
en del udskiftning i besætningen. Og det skal bestemt
ikke ses som en dårlig ting. Det skal tværtimod ses som
et tegn på, at tanken bag at søsætte et afløserkorps fungerer, lige præcis som den skal. Korpsets første kræfter, Marc og Miroslaw, er nemlig begge landet på arbejdsmarkedet.

”Jeg havde mange forskellige opgaver, men jeg vaskede
især rigtig mange vinduer. Det kunne jeg godt lide. John
var en god chef, og mine kollegaer var søde. Vi var alle
ligesom kammerater”, fortæller Hodan med et smittende smil på læben.

Hodan var korpsets første kvinde, og var en del af korpset i tre måneder. I løbet af de tre måneder vænnede
hun sig hurtigt til at være en del af en arbejdsplads med
faste rutiner og rammer. Hun ser på tiden som et godt

SKAL DU VÆRE MED?
Hvis du, eller en du kender, kunne tænke dig at blive en
del af afløserkorpset, kan du kontakte boligsocial leder
Hans Christian Knudsen:
Tlf: 88 80 51 42

ALRUM
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BIODIVERSITET
PÅ FUGLEBAKKEN

Arbejdsgruppe for biodiversitet i afdeling 145 Fuglebakken.
Fra venstre ses Ulla, Lonnie, Signe, Janni, Anni og Karen.

I afdeling 145 Fuglebakken i Hinnerup har de på afdelingsmødet i 2019 vedtaget, at de vil gøre noget
for områdets biodiversitet. Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt på kloden i form af dyr,
planter, svampe, bakterier og alt levende.

Fuglebakken vil løbende inddrage ældre og børn i aktiviteterne omkring udviklingen af området. Blandt
andet samarbejder de med områdets lokale skole, som
skal være med til at fremstille insekthoteller i sløjdundervisningen.

Konkret er der nedsat en arbejdsgruppe, som refererer
til bestyrelsen og samarbejder om udviklingen af områdets biodiversitet. Arbejdsgruppen arbejder i øjeblikket
på at søge midler til afdelingens største grønne område. Området har i fem år ligget uplejet hen, og derfor er
der vokset vildt med selvsåede træer samt pil og en del
tidsler.

HAR DU EN GOD IDÉ TIL DIN AFDELING?

Arbejdsgruppen håber på at omdanne området, således
at det opdeles i sektioner, som former Favrskovs byvåben. Sektionerne skal udgøre forskellige former for
biodiversitet; områder med naturlig fauna, vådområde,
insekthoteller og sommerblomster.

AL2bolig hjælper gerne med at søge puljer, og har du
brug for sparring kan du kontakte beboerkonsulent
Kathrine Thrysøe Jespersen på: ktj@AL2bolig.dk

Hvis du gerne vil arbejde med et lignende projekt i din
afdeling, kan du indsende det som forslag til næste
afdelingsmøde. Indsend dit forslag senest 14 dage før
mødet på www.AL2bolig.dk under:
For Beboere – Blanketter – Stil forslag til afdelingsmødet.

BRUG FOR SPARRING?

BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG

LEKTIECAFÉ I
ÅBYHØJGÅRD
SØGER
FRIVILLIGE
Vil du gøre en forskel for børn og
unge og samtidig få erfaring på
dit cv?
Lektiecaféen er meget velbesøgt,
og derfor mangler vi flere hænder.
Lektiecaféen har åbent hver onsdag
kl. 17-19 i Farveladen i nr.27 (gavlen).

Kontakt beboerkonsulent
Kathrine Thrysøe for mere information: ktj@AL2bolig.dk /
60 29 41 39

alle fag, men du behøver selvfølgelig ikke at være stærk i det hele. Så
hvis du kan se dig selv i et team af
frivillige, der hjælper børn og unge
med at få ro og hjælp til lektierne i
hyggelige rammer, vil vi meget gerne høre fra dig!
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”Mine børns skole og lektier er vigtige, men det kan nogle gange være
svært for mig at hjælpe,” fortæller
Mariyan. Derfor kommer hun fast i
Åbyhøjgårds lektiecafé med sine tre
børn.
Vi er en velfungerende lektiecafé,
som hjælper alle fra 0.- 10. klasse i

Søde lektiehjælpere klar med en hjælpende hånd.
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Kan du huske, hvordan det er at
modtage et julekort? Følelsen af
at finde det i postkassen. Tanken
om at nogen har tænkt på dig.
Glæden ved at læse kortet og få en
hilsen du ikke havde regnet med.

Det er super hyggeligt både at skrive og modtage julekort. Derfor vil vi
gerne invitere dig til at kigge forbi
og hente GENLYD julekort. Du kan
hente dem ved AL2boligs administration, Langkærvej 2F, 8381 Tilst

ALRUM

eller Folkestedet, Carl Blochs gade
28, 8000 Aarhus C. Du kan også bestille dem på www.genlydaarhus.
dk under menupunktet ”GENLYD
postkort”.

BEBOERRÅDGIVNING I ÅBYHØJGÅRD
Den 18. november startede Ayah en
beboervejledning i Åbyhøjgården,
hvor hun hjælper naboer med at
forstå breve fra kommunen, lægen,
skolen, børnehaven eller lignende.
Ayah er socialrådgiverstuderende
og bor selv i Åbyhøjgården.

Kig forbi!
Hvor: Åbyhøjgård 27 i gavlen
Hvornår: Hver anden og hver
fjerde mandag i måneden.
Kl. 17:00-18:30

UNGE PÅ UDEAREALER
Større børn samles ofte på fælles
udearealer for at dyrke deres fællesskab. I nogle tilfælde kan det
medføre affald, rod og måske endda
hærværk på det sted, hvor de mødes. Det kan skabe utryghed blandt

beboere og besøgende i afdelingen.
SSP er et samarbejde mellem Socialforvaltning, skole og politi, og de
har udarbejdet en række gode råd,
som jeres afdeling kan bruge, hvis I
oplever udfordringer med dette.

For yderligere information og vejledning kan du finde en folder om
emnet www.AL2bolig.dk. Klik først
på For Beboere i øverste højre hjørne
og dernæst på Naboskab.

HVAD GØR VI HER OG NU?
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Anmeld evt. hærværk eller hændelse til politiet
112: Hvis der er sket en ulykke, alvorlig forbrydelse eller lignende
114: Hvis det ikke er hastende
Orienter efterfølgende AL2bolig
Sørg for at der er tilgængelige skraldespande

VED KONTAKT TIL POLITI & AL2BOLIG ER DER BRUG FOR
FØLGENDE OPLYSNINGER HVIS MULIGT:
Hvor og hvornår mødes de unge?
Har I været i dialog med de unge?
Hvilke unge er der tale om?
Hvad mødes de om?
AL2bolig kan i visse tilfælde være behjælpelige med at indkalde til
et møde med jer og lokale aktører f.eks. politi.

FORMÅLET ER, AT VI I FÆLLESSKAB AFKLARER:
Om og hvordan de unge kan være på udearealerne
Om og hvordan de unge kan/skal henvises til andre steder
Hvem der skal inddrages for at løse problemet
Hvordan vi styrker vores kommunikation og vidensdeling

BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG

I stuen står et billede
af Elses mand, så hun
kan mindes ham hver
dag.

”
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Det er en dejlig
opgang, jeg bor i.
Mine naboer er søde, og jeg
har aldrig hørt et ondt ord
mellem nogen. Sådan har
det altid været.
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100 ÅR I ÅBYHØJ
ELSE KOM TIL VERDEN I
1919, OG SIDEN DA HAR
ÅBYHØJ VÆRET HENDES
HJEM. FORLEDEN SPURGTE
VI HENDE, OM HUN HAVDE
LYST TIL AT FORTÆLLE OM
SINE 100 ÅR I ÅBYHØJ OG
KNAP 60 ÅR I TOUSPARKEN.
SVARET VAR IKKE TIL AT
TAGE FEJL AF – DET VILLE
HUN HELLERE END GERNE.
Jeg hedder Else Doris Rosenfeldt
Berming – men bare kald mig Else.
Jeg er 100 år gammel og bor i Åbyhøj, hvor jeg er født og opvokset.
I 1960 flyttede jeg til Tousparken
med min mand Poul og vores to
børn Preben og Alita. Min mand
hed Poul Richard Berming. Ja du
hørte rigtigt – han hed altså Poul
Richard. Jeg giftede mig til at hed-

de Berming, og jeg kan tydeligt huske, at min dengang kommende
svigermor sagde til mig, at jeg for
Guds skyld ikke måtte smudse deres navn til. Men det kunne jeg da
heller aldrig drømme om.

60 ÅR I TRYGGE RAMMER
Vi startede med at flytte ind i kvistlejligheden oppe over os, og senere
flyttede vi herned. Så jeg har faktisk
boet i samme opgang i hele min tid
her. Jeg har altid været glad for at
bo her. Jeg har jo aldrig boet andre
steder end i Åbyhøj, pånær når jeg
som barn skulle hjælpe min farmor
med haven. Så flyttede hele familien hjem til hende. Men hun boede
selvfølgelig også i Åbyhøj, så det
gælder vist ikke helt. Mine brødre
blev ikke boende i området, ligesom jeg gjorde. Den ene flyttede til
ALRUM

Brabrand, og den anden emigrerede
til Canada i jagt på sølv og guld. Han
var nemlig guldsmed.

ET GODT SOCIALT LIV
Det er en dejlig opgang, jeg bor i.
Mine naboer er søde, og jeg har aldrig hørt et ondt ord mellem nogen.
Sådan har det altid været. Mine
overboer har jeg kendt siden min
første tid her. De flyttede ind tre
uger efter os, og kommer stadig ned
med en portion risengrød til mig,
når der er noget i overskud.
For mange år siden rendte jeg ind i
Fru Møller fra nr. 9. Vi kendte hinanden fra aftenskole, hvor vi gik til
håndarbejde sammen. Hun spurgte mig, om ikke jeg havde lyst til at
holde et kursus her i Tousparken.
Det kunne jeg da godt, tænkte jeg.
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100 år og højt hu
mør.

Jeg var jo hjemmegående, da min
mand helst så sig selv som forsørgeren. Han var maskinarbejder. Så jeg
begyndte at undervise i broderi. Jeg
har altid været glad for håndarbejde,
og jeg har også selv syet alle mine
lampeskærme. Senere fik vi også en
fritidsklub, som jeg var medlem af,
mens min mand var kasserer. Vi betalte seks kr. om måneden i kontingent. Min mand og jeg har også begge været med i afdelingsbestyrelsen
i forskellige årgange.
Jeg går ikke længere til aktiviteter
og fester som dengang. Jeg er jo blevet ældre, og jeg har også haft problemer med min hofte. Men jeg kan
godt lide at tænke tilbage på den tid,
hvor der altid var gang i den.

28 ÅR PÅ EGEN HÅND
For 28 år siden blev min mand blev
syg og gik bort. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg har boet alene i så mange
år. Men lige inden han døde, havde
han fødselsdag. I dagene op til var
min datter og hendes mand på besøg, og da dagen så kom, viftede de
mig ud af lejligheden og op til Poul
på sygehuset. Og tænk sig så sagde
de til mig, at de ville tage hjem. Jeg
kan godt sige dig, at jeg blev skuffet. Jeg tænkte, ”Nej, det kan I da
ikke være bekendt”. Men så viste
det sig, at de blot jog mig væk, så de
kunne få ro til at lave den flotteste
fødselsdagslagkage med flag og lys
som en overraskelse til ham. Der
snød de mig godt nok, men hvor
blev jeg dog glad.

BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG

FAMILIE OG NABOER PÅ
FØDSELSDAGSVISIT
Jeg fyldte 100 år den 26. september.
Flere fra min familie kom flere dage
i forvejen. Min søn kom også på dagen. Han havde lige været indlagt,
og jeg var rædselsslagen for, at han
ikke kunne nå at komme hjem. Men
han nåede det akkurat. Til frokost
havde jeg gæster til smørrebrød, og
til aften havde jeg inviteret 14 gæster på restaurant. Det var en dejlig
dag, hvor jeg fik fejret mine 100 år
med manér, med dem som jeg har
kær.

NYT BEBOERHUS
I ÅBYHØJ SØGER
FRIVILLIGE
SAVNER DU FÆLLESSKAB, ELLER STÅR DU MED EN GOD IDÉ –
MEN MANGLER ET LOKALE? ER DU GOD TIL AT LAVE KAFFE OG
SKABE HYGGE OMKRING DIG? SÅ HØRER VI GERNE FRA DIG.
AL2bolig og beboere i AL2boligs afdelinger i Åbyhøj arbejder i øjeblikket på at få stablet et nyt beboerhus
på benene i en tidligere dagpleje.
Adressen er Vibyvej 63B i kælderen.
Huset skal fungere som beboerhus
for AL2boligs afdelinger i Åbyhøj,
og kan bruges til at lave fælles aktiviteter på tværs af afdelinger.

DERFOR SØGER VI DIG DER:

14

•
•
•
•

Går med en idé til en aktivitet,
men mangler et sted at være
Har lyst til at prøve kræfter
med lokalt samfundsarbejde
Har lyst til at styrke fællesskaber i Åbyhøj
Vi hører også gerne fra dig, hvis
du blot har lyst til at følge udviklingen med beboerhuset

AKTIVITETER FOR BEBOERE
Til det nye beboerhus arbejder frivillige allerede på at etablere en Repair Café, hvor man som beboer kan
komme en gang om måneden og få
ting, der er gået i stykker repareret
af frivillige fiksere. Men huset kan
også bruges til en helt masse andet
f.eks. fællesspisning, yoga, undervisning, strikkecafé eller brætspilscafé. Mulighederne er mange,
og nu har du muligheden for at byde
ind med et socialt tiltag, du ønsker.
Beboerhuset bliver gratis at låne for
aktiviteter, der er åbne for AL2boligs beboere. Beboerhuset har både
adgang til toilet og tekøkken.

VIL DU VIDE MERE?
SÅ KONTAKT:
Jørgen Sørensen, medlem af
organisationsbestyrelsen og
beboer i afd. 107:
jorgenss7@hotmail.com /
28722625
Gerda Ingefred, koordinator af
Repair Café og beboer i afd. 309:
ingefred11@gmail.com
Kathrine Thrysøe, beboerkonsulent
i AL2bolig:
ktj@AL2bolig.dk / 60294139

Det nye beboerhus ligger i kælderen med indgang fra gavlen.

ALRUM

”

Vi smider
alt for meget ud.
I stedet bør vi begynde
at tænke i genbrug.

REPAIR CAFÉ
ER DIT TØJ, DIN STAVBLENDER ELLER DIN CYKEL I
STYKKER? SÅ FÅ DET FIKSET
I REPAIR CAFÉ.

ET STED MED HYGGE OG
MULIGHED FOR LÆRING
Det er gratis at få fikset sine ting i
Repair Caféen, som drives af frivillige der har et ønske om at ændre
forbrugsmønstre. Samtidig drømmer Gerda om, at Repair Caféen
bliver et socialt sted, hvor det er
hyggeligt at komme: ”Der skal

være kaffe og the på kanden, mens
man venter. Samtidig er det vigtigt,
at folk får øjnene op for, hvordan
man reparerer. Fx ved mange ikke,
hvordan man syr en knap i. Hvis
folk får kendskab til det basale, så
kan det være, at vi får smidt mindre
ud og genbrugt mere. Derfor ønsker
jeg, at Repair Caféen skal være
et sted, hvor man kan lære
at reparere selv. Jeg kan fx
lære folk hvordan, de kan
sprætte op og sætte en ny
lynlås i.”

BLIV FRIVILLIG
Repair Caféen søger frivillige med alle slags kompetencer. Projektet er stadig
i startfasen, men sikkert er
det, at caféen holder til i Åbyhøjs nye beboerhus, Vibyvej 63B.
Som frivillig får du mulighed for
at være med helt fra start og præge projektet, i den retning du ønsker. Vi forventer, at du har lyst til
at indgå i et frivilligt fællesskab,
og som udgangspunkt kan komme
i Repair Caféen 1-2 gange om måneden.
For yderlige information kontakt koordinator Gerda Jensen:
ingefred11@gmail.com

BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG
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I Åbyhøj har beboer Gerda Jensen et
ønske om at åbne en såkaldt Repair
Café, som hun fik ideen til, en dag
hun besøgte Dokk1. Princippet er,
at man reparerer i stedet for at købe
nyt.
”På Dokk1 har en gruppe startet en
Repair Café. Jeg syntes, det var et
virkelig godt koncept. Det er vigtigt, at folk tænker over, at man
ikke behøver at smide ting ud, bare
fordi der er et lille hul. Vi smider alt
for meget ud. I stedet bør vi begynde at tænke i genbrug. Samtidig tror
jeg, det er vigtigt, at konceptet er
synligt for folk, så folk rent faktisk
bruger det, og ved, at det findes.
Derfor tror jeg, det er afgørende at
få konceptet i lokalområdet,” fortæller Gerda.

Gerda Jensen

INDSEND FORSLAG I GOD TID
Jo tidligere vi får dit forslag, desto
bedre tid har vi til drøfte eventuelle
uklarheder, prissætte og kvalitetstjekke.
Årets afdelingsmøder er forbi, men
derfor kan man godt være velforberedt til næste år. Indsend dit forslag

i god tid, og gerne allerede nu, hvis
du vil være på forkant og give os
bedre tid til at forberede os.
Du indsender dit forslag på www.
AL2bolig.dk under: For Beboere –
Blanketter – Stil forslag til afdelingsmødet.

ÅBEN REDAKTION
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Kig forbi med dine ideer til ALRUM
og hjemmesiden.
Vi vil meget gerne høre, hvad du
gerne vil læse om i ALRUM, på
hjemmesiden og på vores Facebook
side. Det kan også være, at du har
input til hjemmesiden eller noget
helt andet. I retur giver vi en kop
kaffe eller to.

FIND OS I:
Fælleshuset på Fuglebakken
Den 4. marts kl. 12-18
Bydelshuset
Den 18. marts kl. 12-18
Beboerhuset Vibyvej 63B
(kælderen)
Den 1. april kl. 12-18

Lars Palshede og Gerda Galsgaard til Åben Redaktion.

TRYK 1
BRUG FOR SERVICE
I DIN BOLIG?
KONTAKT
DRIFTSLINJEN
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Du finder indgangen på bagsiden af bygningen.

NYT DRIFTSCENTER I FAVRSKOV
DET NYE DRIFTSCENTER
LIGGER I HINNERUP OG BLEV
TAGET I BRUG I NOVEMBER.
Vi har længe haft udfordringer med
de nuværende velfærdsfaciliteter i
Favrskov, og har siden 2009 arbejdet på at finde en løsning. Derfor
har vi nu samlet al drift under ét tag
i det nye driftscenter, som ligger på
Samsøvej 30D i Hinnerup.

BEDRE SERVICE OG EFFEKTIVISERING
Ved at samle alle vores kræfter under samme tag løfter vi vores beboerservice til et højere niveau og
imødekommer sektorens mål om
effektivisering og effektiv investering. Den samlede drift gør det
nemmere at planlægge og koordinere vores arbejdsopgaver til fordel
for både beboere og medarbejdere.
Derudover medvirker etableringen

BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG

af det nye driftscenter også til bedre
arbejdsforhold for vores medarbejdere.

HENVENDELSE EFTER AFTALE
I forhold til henvendelser forbliver
dette uændret. Driftscentret har
ikke faste åbningstider, og du skal
derfor henvende dig til AL2bolig,
hvis du ønsker en aftale – præcis
ligesom du plejer.

AL2BOLIG INDGÅR
SAMARBEJDE OM ET
GRØNNERE AARHUS
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SOM EN DEL AF DET NYE
NETVÆRK ”ENERGISPRING
AARHUS” HAR VI UNDERSKREVET EN AFTALE, SOM
SKAL BIDRAGE TIL DEN
GRØNNE OMSTILLING.
AL2bolig er med i det nye netværk
”Energispring Aarhus”, og i slutningen af september underskrev
Direktør Allan Werge og 11 samarbejdspartnere en aftale med rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek om, at vi vil være mere
energieffektive i vores bygningsmasse og dermed bidrage til den
grønne omstilling i Aarhus.
Vi glæder os til arbejdet i et netværk
med andre professionelle, hvor
vi vil finde nye veje til energibesparelser og forbedret økonomisk
bundlinje inden for ejendomsdrift
og energioptimering.

Netværket er for alle professionelle
bygningsejere og administratorer
og interesseorganisationer inden
for energi og byggeri. Lige nu repræsenterer netværket mere end 2
mio. kvadratmeter bygningsmasse.

ALRUM

Et håndtryk for en grønnere fremtid.

NYE HØJBEDE I
MOSEPARKEN MED STØTTE
FRA FRILUFTSRÅDET
TILBAGE I NOVEMBER 2017
VANDT TO AF AL2BOLIGS
AFDELINGER EN SAMLET 3.
PRÆMIE I FRILUFTSRÅDETS
KONKURRENCE TIL UDVIKLING AF UDEAREALER. DEN
ENE HELDIGE VINDER BLEV
MOSEPARKEN I TILST, OG AFDELINGEN MODTOG DERFOR
STØTTE TIL ETABLERINGEN
AF HELT NYE HØJBEDE, SOM
NU ER BLEVET TAGET I BRUG.

bedene stillet an, fylde jord i og til
sidst tilplante.
Projektet består af seks bede adskilt af bænke, hvori der er plantet blomstrende stauder og en bred
vifte af forskellige krydderurter til
fælles brug for beboerne. Derud-

bestyrelsen til indvielse af højbedene med øl og pølser til alle beboere i afdelingen. I fremtiden ser vi
meget frem til, at beboerne fortsat
vil mødes omkring højbedene til en
snak eller måske for at grille sammen,” slutter en optimistisk Katrine af med at sige.
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Vi har fået os en snak om projektet
med Katrine L. Nielsen, som er formand for afdelingsbestyrelsen:
”Da det blev bestyrelsen gjort bekendt i 2017, at vi faktisk havde
vundet en 3. præmie for vores indsendte forslag til Friluftsrådet, blev
vi utrolig stolte. Nu skulle alle de
tanker og visioner vi havde for projektet for alvor realiseres. Vi havde
en klar forestilling om, at etableringen af højbedene skulle indbyde
til mere udeliv og fællesskab i vores
i forvejen grønne Frugtlund.
I et nært samarbejde med Per Fabricius Jensen fra AL2boligs drift fik
vi lagt en god plan for arbejdets udførsel. Han hjalp med at få tilpasset
projektets vedligehold i dagligdagen på sigt, lave belægning, indkøbe de ønskede højbede og planter til
bedene. I takt med at materialerne
til projektet ankom, aftalte bestyrelsen internt et par arbejdsdage,
hvor vi hjalp hinanden med at få

Bestyrelsen lagde mange kræfter i det nye højbedsprojekt.

over håber vi på, at disse vil skabe
et mere varieret biologisk liv i området til gavn for bestøvningen af
vores frugttræer i Lunden.
Imens at projektet tog form, besluttede vi i bestyrelsen at tilføje
lidt ekstra. Derfor indkøbte vi af
egne midler en flot grill til vores
nye grønne oase. Den efterfølgende weekend i august 2019, hvor det
færdige projekt stod klar, indbød
BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG

3. pladsen blev delt med afdeling
315 i Højager, som derfor også modtog støtte. Her blev støtten brugt på
en fin ny flydebro og shelter, som
stod klar tilbage i foråret. Konkurrencen var et samarbejde mellem
Friluftsrådet og BL – Danmarks Almene Boliger.

KULTUR, KUNST OG
LOKALE FÆLLESSKABER
UNDER OVERSKRIFTEN CULTURE MATTERS
BLEV DETTE ÅRS KULTURMØDE SKUDT I
GANG PÅ MORS.
Foruden Borgmesterens tale og fællessang, så åbnede
vores nye kulturminister Joy Mogensen mødet med ordene: ”Når ordene svigter, så taler kulturen”.
På denne måde fik hun skabt en flot sammenhæng
mellem det abstrakte og det mere håndgribelige, hvis
relevans kan pege lige ned i den almene andedam.
Det var for andet år, AL2bolig deltog i Kulturmødet
Mors, der foregik fra torsdag den 22. til lørdag den 24.
august. Kulturmødet bevægede sig i år mellem flere
spændende temaer og så blandt andet på, hvordan kunsten og kulturen kan være med til at støtte op om FN’s
Verdensmål og den afgørende bæredygtige omstilling.
Et andet spændende aspekt var, hvordan kreative partnerskaber mellem kultur og erhverv kan muliggøre

værdibaserede samarbejder, hvor det sociale og kulturelle engagement er i højsædet. Dette kommer fx til
udtryk i virksomheder og organisationers øgede samfundsengagement og samfundsansvar.
Kulturmødet undersøgte også kunstens og kulturens
rolle som sammenhængskraft og som fundament i forhold til demokrati og dannelse. I en tid hvor globalisering, fake news og datausikkerhed skaber frygt og mistro, har vi brug for dannende fællesskaber, hvor man
kan tale om de ting der rør sig og samarbejde på tværs
af kulturer og grænser. Det er afgørende for et demokrati, at vi åbent kan reflektere over, hvem vi er, hvor
vi kommer fra, og hvordan vi kommer i bevægelse mod
den fremtid, vi ønsker at skabe.
Efter Kulturmødet mødtes vi med direktør for Kulturmødet Mors Trine Bang, der begejstret kunne se tilbage
på endnu et vellykket møde, hvor antallet af besøgende
er stigende i takt med antallet af aktører og tilbud.

ALRUM

”

Når ordene
svigter, så taler
kulturen.

21

”I 2019 satte Kulturmødet for første gang ’Den kreative by’ på programmet som tema. Det fortsætter i 2020.
Når Kulturmødet tager fat i dette tema, er det for at
sætte fokus på kunstens og kulturens mulighed for at
fremme deltagelse, engagement, integration og positive fællesskaber i samfundet. Et af områderne der blev
diskuteret på Kulturmødet i 2019 var kunst og kultur i
udsatte boligområder, og hvordan kunsten og kulturen
kan understøtte aktivt medborgerskab og være med til
at skabe forandring og fællesskab. Hvilket er vigtigt at
italesætte og at arbejde med lokalt,” siger Trine Bang,
direktør for Kulturmødet Mors.
Endnu et interessant og særdeles relevant Kulturmøde
er nu slut, og vi kan se frem til næste år, hvor Kulturmødet Mors atter sætter scenen for diskussion af centrale temaer i kulturlivet og samler politikere, kulturinstitutioner, kunstnere, medier, fonde og nysgerrige
borgere fra hele landet.

Direktør for
Kulturmødet Mors,
Trine Bang.
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SÅDAN GØR DU BRUG AF
RÅDERETTEN
RÅDERET HANDLER I BUND OG GRUND OM,
HVORDAN DU SOM LEJER KAN ÆNDRE PÅ
DIN BOLIG, SÅ DEN PASSER TIL DIG OG DINE
BEHOV.
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Råderetten er et tilbud til dig, som du kan benytte dig
af, når du er lejer. Du har som lejer ret til at forbedre
eller forandre din bolig. Der er to former for råderet:
Den kollektive råderet og Den individuelle råderet. Du
skal være opmærksom på, at der skelnes mellem forbedringsarbejder og forandringsarbejder, når der er tale
om arbejder inde i boligen.

INDIVIDUEL RÅDERET
Du har ret til at lave alle former for forbedringer indvendigt i din bolig, hvis du selv betaler for forbedringen. Det er helt op til dig selv, om du ønsker at få lavet
forbedringer eller forandringer i din bolig. Dog skal du
være opmærksom på, at du kun kan få godtgørelse, når
det handler om forbedringsarbejder. Det er AL2bolig,
der skal vurdere, om der er tale om en forbedring af din
bolig.

Når der er tale om individuel råderet, så er det dig alene der bestemmer, hvilke materialer du vil bruge. Dog
skal du altid huske at have boligforeningens godkendelse, inden du går i gang. Det er altså dig der betaler og
finder håndværkere. Hvis du skal have godtgørelse for
dit arbejde, skal du huske, at det kun er dokumenterede
udgifter fra momsregistreret firmaer, der giver ret til
godtgørelse.

Det er helt op til dig selv, hvad det må koste. Du kan
dog som maksimum få godtgørelse af 125.302 kr. (2019
sats), når du fraflytter.

HUSK AT DU ALTID SKAL HAVE GODKENDELSE FRA BOLIGFORENINGEN, INDEN DU GÅR
I GANG MED ARBEJDET.

ALRUM

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DER ER
FORSKEL PÅ FORANDRINGER OG
FORBEDRINGER
FORBEDRINGSARBEJDER:

FORANDRINGSARBEJDER:

Forøger din boligs værdi, og giver
ved brug af den individuelle råderet
ret til godtgørelse, når du flytter.
Forbedringsarbejder kan fx være
vandafvisende fliser, ny vægbeklædning, ny bruser/badekar på
badeværelset eller nye køkkenskabe, -inventar, vask og afløb. I
øvrige rum kan det være ny loftbeklædning, gulvbelægning og
brændeovn.

Forbedrer ikke din bolig og giver
ikke ret til godtgørelse. Du kan til
enhver tid lave forandringer i din
bolig efter dine behov. Det er op til
boligforeningen at vurdere, om arbejdet skal reetableres, når du flytter igen.
Forandringer kan være: Skillevægge, hul til dør, tapet på malet væg,
blænding af dør.
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KOLLEKTIV RÅDERET
I den enkelte boligafdeling kan afdelingsmødet beslutte, at beboerne kan få udført bestemte forbedringer
i deres boliger. Det er afdelingsmødet, der beslutter,
hvilke forbedringsarbejder, der kan gennemføres som
råderetsarbejder i din boligafdeling. Det betyder, at du
skal deltage i afdelingsmødet for at få indflydelse på,
om boligerne i din afdeling skal forbedres.
På afdelingsmødet kan du være med til at bestemme, at
I som afdeling vil benytte jer af muligheden for kollektive forbedringer. Det betyder, at forbedringer skal ske
i alle lejemål i jeres afdeling. I kan også beslutte, at det
skal være op til hver enkelt af jer som lejer at bestemme, om I vil have jeres boliger forbedret. Dette kaldes
kollektiv råderet. Eksempler på forbedringer kunne

være et nyt køkken eller badeværelse.
Det er også afdelingsmødet, der beslutter, hvad arbejdet må koste. AL2bolig skal dog godkende afdelingsmødets beslutning. Når der er tale om kollektiv råderet,
er det din boligafdeling, der finansierer arbejdet. Når
du får udført arbejdet, vil du få en huslejeforhøjelse. Og
når arbejdet er betalt, vil huslejen igen falde til det normale.
Ved kollektiv råderet er det op til afdelingsmødet at
beslutte, hvor stor en grad af valgfrihed beboerne skal
have på f.eks. valg af materialer. Det er også boligforeningen, der sørger for, at arbejdet bliver udført.

BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG
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TOUSPARKEN HAR FÅET
NYE VINDUER OG DØRE

Vinduerne over tid.

Af Dorthe Christiansen
Afdelingsformand Tousparken

TOUSPARKEN HAR VÆRET
GENNEM EN STØRRE RENOVERING MED NYE VINDUER OG ALTANDØRE, NYE
ENTREDØRE TIL LEJLIGHEDERNE OG MALING AF ALLE
ALTANVÆRN.

Tousparkens gamle termovinduer
fra primo 1980 er blevet udskiftet.
De nye vinduer har fået samme arkitektoniske udtryk, som de oprindelige vinduer fra dengang afdelingen blev bygget i 1948-1955 – men
altså med nutidens faciliteter som
tredobbelt termoglas, indbrudssikrede hasper, udluftningsventiler
med mere.
ALRUM

Samtidig med de nye vinduer har
alle lejlighederne fået nye entredøre og dørkarme, gerigter som de
kaldes i fagsproget.
Prisen for hele herligheden var på
17 mio. kroner, hvoraf vinduerne
alene kostede 12 mio. kroner for de
210 lejligheder. For beboerne har
dette betydet en månedlig husleje-

”

Nu er vi glade
for de nye vinduer og
synes også det pynter med
det oprindelige arkitektoniske udtryk, det giver
på husfacaderne.

Udskiftningen foregik helt efter
planen og tog i alt 34 uger, som var
langt tidligere end varslet, hvilket
vi var meget tilfredse med.

Det startede med, at vi havde fået
indrettet en prøvelejlighed, hvor
beboerne kunne komme og se de
nye vinduer. Herefter blev projektforslaget fremlagt på et ekstra beboermøde i september 2018.

Nu er vi glade for de nye vinduer
og synes også det pynter med det
oprindelige arkitektoniske udtryk, det giver på husfacaderne.
Man kan mærke, at de er væsentlig
mere varme- og lydisolerede end de
gamle vinduer. Vinteren vil så vise,
om det også betyder den besparelse
på varmeregningen, som der blev
sat os i udsigt i forbindelse med
projektet.

På dette møde, hvor 30 procent af
husstandene var mødt, var der en
del debat. Blandt nogle beboere var
der skepsis. Både hvad angik nødvendigheden af at udskifte vinduer
og døre på en gang, og ikke mindst
den påførte huslejestigning på omkring 10 procent. Heller ikke forløbet af mødet var der udpræget tilfredshed med, da flere beboere ikke
syntes, at der blev taget hensyn til
de indvendinger og forslag, som
blev fremlagt på mødet. Men fornyelserne af vinduer og døre blev
vedtaget med 78 stemmer, mens 47
stemte imod.
Da håndværkerne først kom i gang,
foregik nedtagningen af de gamle
og opsætningen af de nye vinduer
helt uden problemer. Håndværkerne virkede meget professionelle og
hurtige – og så ryddede de endda
pænt op efter sig.

DØRE, ALTANER
OG OPGANGE
Efter det vellykkede arbejde med
vinduerne, var det blevet tid til udskiftningen af entredørene. I disse
valgte beboerne at få isat almindelige dørlåse, og ikke de elektroniske, som der oprindelig var foreslået. Dørprojektet har til gengæld
ikke være tilfredsstillende, da det
tog længere tid end forudset med
efterreparationer og tilretninger,
og en tidsplan der ikke fungerede.
Dette startede man med i april måned 2019, og det var først afsluttet i
ultimo november.
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Endelig har vi fået malet altanrækværkerne. De blev taget ned,
renset, malet og genopsat, hvilket
heller ikke har været helt problemfrit, da flere af dem stadig har rust
og alle rækværk derfor skal efterbehandles.
Det næste store projekt i Tousparken bliver maling af alle trappeopgangene, renovering af indgangsdørene samt opsætning af nye
navnetavler og lys under baldakinen ved indgangsdøren. Dette projekt holdes inden for afdelingens
budget, så det ikke betyder yderligere huslejeforhøjelser.
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forhøjelse på 63 kroner pr. kvadratmeter, eller rundt regnet 400 kroner om måneden for en 3-værelses
lejlighed.
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RAPMUSIK INDTIL KLOKKEN SLÅR 25
MOHAMMED OG AHMAD
HOLDER TIL I VÆKSTHUSETS LYDSTUDIE, HVOR DE
SKRIVER OG PRODUCERER
DERES EGNE SANGE. RAPMUSIKKEN ER DERES MÅDE
AT UDTRYKKE FØLELSER OG
FORTÆLLE, HVAD DE HAR
PÅ HJERTE.
På hverdagsaftener kan man indimellem høre den dæmpede lyd af
rapmusik fra den lille bygning nær
indgangen til Væksthuset. Her er
der nemlig indrettet et lydstudie,
hvor den lokale rap-gruppe Boogy
holder til. To af gruppens medlemmer, fætrene Mohammed ”Mowii”
Saleh og Ahmad ”AY” Tarek Younes, er denne aften i lydstudiet for
at indspille deres egne sange.
”Nu er det jo vinter, så det er ikke
festsange, vi laver. Sangene handler om andre ting, for man er jo
nødt til at følge med strømmen,”
siger Ahmad.

blev det til et par sange, og så har vi
lavet musik sammen siden,” fortæller Ahmad.
”Teksterne er fra min hjerne og mit
hjerte”.
Mohammed er 20 år gammel, og
han bor i Langkærparken sammen
med sine forældre og søskende.
Han fortæller, at musik altid har
været en del af hans liv.
”Jeg har interesseret mig for musik,
siden jeg var helt lille. Man kommer
ud med alt det, man har på hjertet
gennem musikken. Det er derfor, at
det er rigtig fedt,” siger han.
Det er meget forskelligt, hvad hans
sange handler om, og det kommer
an på hans humør.
”Hvis jeg er i godt humør, så skriver
jeg en god sommersang. Hvis jeg
er lidt nede, så laver jeg en stille og

Ahmad og Mohammed har selv
skrevet rapsange siden 2014, hvor
de var en del af Rap Akademiet i
Aarhus V. Her mødte de rapperne
Søren Karim Bech og Mads Horsdal
fra den aarhusianske raptrio Bogfinkevej, og de lærte at skrive sange.
”Vi fik et beat, som vi skulle forsøge at skrive til. I løbet af nogle uger
ALRUM

rolig sang. Jeg tænker bare på, hvad
jeg har i min hjerne og i mit hjerte.
Så lægger jeg det sammen og prøver
at få det til at lyde godt og rime.”
Rapmusik består i sin natur hovedsagligt af lyrik, så der skal skrives
meget. Efter flere års erfaring med
at skrive rapsange oplever Mohammed ofte, at teksterne bare dukker
op i hans hoved.
”Jeg går rundt og har melodier oppe
i hovedet. Nogle gange dukker de
sygeste tekster bare op ud af det
blå. Og så er det med at få skrevet
dem ned med det samme, for hvis
jeg først glemmer dem, så kommer
de aldrig tilbage igen.”
”Jeg udtrykker mine følelser gennem rap”.
19-årige Ahmed er fra Brabrand og
er netop flyttet hjemmefra for første gang. Det er meget forskelligt,
hvad han skriver sange om, men
der er alligevel nogle temaer, som
går igen.
”Jeg skriver både om gaden, om familien og lidt om kærlighed,” siger
han og fortsætter:
”Det jeg elsker ved rapmusik, det
er, at man kan fortælle sine følelser. Når jeg skriver sange, så skriver
jeg ud fra, hvad jeg har set, og hvad
jeg oplever. Og jeg udtrykker mine
følelser på den måde.”

”

Nogle gange
dukker de
sygeste tekster
bare op ud af
det blå.

MUSIKKEN VIL FYLDE I
FREMTIDEN
Både Ahmad og Mohammad bruger næsten al deres fritid på at lave
rapmusik. Snart skal de starte på
FGU (Forberedende Grunduddannelse), og til sommer skal de begge
studere på Aarhus Tech.
”I fremtiden vil jeg gerne lave musik. Men jeg vil også gerne lave noget ved siden af. Jeg skal snart være
maler,” fortæller Mohammed.
Ahmad arbejder til daglig i sin fars
værksted som mekaniker, og ligesom sin fætter ved han, at musikken altid vil være en del af hans liv.
”Jeg vil også gerne lave musik i
fremtiden. Men i hvilken form det
præcist bliver, det ved jeg ikke endnu. Det vil fylde en stor del af mit
liv, lige indtil klokken slår 25. Og
det gør den aldrig.”

Uhyggelige dekorationer og grusomme græskar prægede opgange og udearealer i Tilst i slutningen af oktober.
Det kryber længere og længere ind under vores hud; Traditionen med at fejre Halloween, som i mange år mest har været
forbeholdt amerikanerne.
Men mange danskere, unge som gamle, har efterhånden taget
uhyggen til sig, og det samme har vores beboere i Tilst.
Khaled fra Langkærparken har sendt os en række billeder, som
viser, at særligt beboerne i Langkærparken er vilde med den
uhyggelige højtid.
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Udover at Ahmad skriver sange, så
har han det seneste år også lært at
producere rapmusik i Væksthusets
studie.
”Der er mange rappere, der sidder
fast, fordi de venter på en producer.
Men nu er jeg min egen producer.
Jeg er blevet god til at mikse og indspille musik. Det bruger vi meget
her i studiet. Det er sjovt at producere, fordi der hele tiden er noget
nyt at lære. Jeg kan slet ikke stoppe mig selv i at lære mere om det,”
fortæller Ahmad.

HÅRREJSENDE
HALLOWEEN I TILST

RENOVERINGEN PÅ
B.S. INGEMANNSVEJ

Før- og efter-billede af B.S Ingemannsvej.

”VORES NABOER KAN SLET
IKKE KENDE AFDELINGEN”
Klokken er 10.00, og Birthe står
bag sin nye havelåge klar til at tage
imod mig. Vi har nemlig aftalt, at
jeg kommer forbi til en snak om
den renovering, som afdeling 118
har været igennem siden september sidste år.
Birthe er faldet i snak med en nabo,
men runder hurtigt af, da hun ser
mig. Hun byder mig indenfor i de
nye og lyse omgivelser. ”Det er
jo en større omgang, vi har været igennem. Vi har blandt andet
fået afrenset og sprøjtemalet vores
tage, nye vinduer og døre, nyt badeværelse og så er vores terrasser
blevet lavet helt om. Et par naboer
til afdelingen fortalte forleden, at
de er helt paf over, at det er samme afdeling – de kan nærmest ikke
kende den,” griner hun.

NYE DØRE OG VINDUER
De nye vinduer og døre har givet
Birthes lejlighed et helt nyt udtryk: ”Det er så pragtfuldt. Før var
de helt brune og mørke, så det har
lysnet hele rummet op. Nu kan vi
lukke vinduerne ordentligt, og så er
der også stormsikring på”, fortæller hun.

MODERNE BADEVÆRELSE
Da jeg spørger ind til det bedste ved
renoveringen, er der ingen tvivl.
”Badeværelse og terrasse!”, svarer
Birthe fluks og fortsætter ivrigt:
”Det kan du spørge alle om, og her
taler jeg altså ikke kun for mig selv.
Det har jo løftet lejlighederne med
60 procent”.
Især to ting vækker begejstring hos
Birthe, da vi står ude på hendes nye
badeværelse nemlig gulvvarmen og
et nyt vindue. ”Vinduet var et tilvalg, men de fleste valgte at få det.

Det lufter ud, og giver godt med lys
- især om aftenen i de lyse måneder hvor jeg ikke engang behøver at
tænde lyset”.

STØRRE TERRASSE MED
PLADS TIL GRØNT
Afdelingens udearealer har også
været igennem en forandring. ”Det
hele blev jo gravet op på pladsen
foran, så der kunne komme ny belægning på. Og så er vores terrasser
blevet større med plads til planter
og bede”, fortæller Birthe.
Før i tiden havde Birthe et kolonihavehus, og hun har savnet at
bruge sine grønne fingre, hvilket
hendes nye terrasse tydeligt bærer
præg af: ”Du skulle næsten have
været her for tre uger siden. Jeg har
lige gjort klar til vinter, så det er
ikke så spændende at se på som om
sommeren”, indskyder hun. Foran
Birthes terrasse er et helt særligt

Birthe foran sin nyrenoverede bolig på B.S. Ingemannsvej.

bed, som adskiller sig fra de andre
boliger: ”Det er egentlig bare er en
rende uden formål. Men i stedet for
at skulle kigge på alle de blade og
smuds som ville samle sig der, har
jeg altså plantet et bed, som vi alle
kan få glæde af at kigge på”, fortæller hun.

UDFORDRINGER MED UDENDØRS BADEVÆRELSE
”Renoveringen er gået yderst gnidningsfrit, men lige her kan jeg
selvfølgelig kun tale for mig selv.
Den største udfordring var nok julen sidste år, hvor jeg måtte jage
mine gæster udenfor, hver gang
de skulle på toilet. Vi havde nemlig alle egen bad- og toiletvogn, da
badeværelset blev lavet. Det fungerede fint i hverdagen, men det var
selvfølgelig lidt upraktisk, når vi
havde gæster”, fortæller Birthe.

te jo mange timer i vores hjem, så
vi lagde ører til alt, hvad de foretog
sig. Men jeg hørte altså aldrig ét
ondt ord imellem dem. De fortalte
hinanden vittigheder, og der var
god stemning. Det var jeg glad for,
da jeg ikke bare sådan kunne tage
væk. Jeg har jo min kat”, fortæller
Birthe, mens hun skæver over til
katten, som ser ud til at følge med
i vores snak.

DET FÆLLES BEHOV I FOKUS
”Min erfaring fra foreningsarbejde
har nok præget mit syn på renoveringen og de beslutninger, som
fulgte med. For mig handlede det
nemlig ikke om egne behov. Nej,
det handlede derimod om at tænke
på alles behov og huske på, at alles
pengepunge skulle kunne række,”
understreger Birthe, inden vi rejser
os og tager endnu et kig på den nye
terrasse.

TÆT PÅ HÅNDVÆRKERNE
”Arbejdsforholdene som vi blev
skænket, kan jeg bestemt ikke
klage over. Håndværkerne brug-

Nye og lysere forhold på badeværelset.
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50 ÅRS JUBILÆUM
I ÅBYHØJGÅRD
Den 17. august fejrede Åbyhøjgård 50 års jubilæum.
De to afdelingsbestyrelser var gået sammen om at
planlægge festdagen, der var tilrettelagt, så der var
noget for enhver smag.
Arrangementet lagde ud med taler og kagemænd,
strikkeworkshop og akrobatik for store og små ved
Cirkus Tværs. I dagens anledning havde de desuden
lånt børnehavens udeareal, som bød på børne- og
familieaktiviteter som flødebollekast, kreaværksted, dåsekast og myreslugebowling. Om aftenen
slog pandekageboden dørene op til fællesspisning
og over 125 tilmeldte beboere efterfulgt af standup.
Det var en god dag, der markerede det skarpe hjørne for Åbyhøjgård, der, godt på vej ud af renoveringen, fremstår både pæn og moderne på trods af
alderen.

25 ÅRS JUBILÆUM
PÅ BØRUPVEJ
Af Maria Hunnerup Birch Jensen,
tidligere bestyrelsesmedlem.
Den 8. september fyldte afdeling 318 i Tranbjerg 25
år, og i dagens anledning valgte bestyrelsen, at det
skulle fejres med en god omgang helstegt pattegris.
En anden afdeling var så søde at låne deres telt til
afdelingens jubilæum, da der var en lille forventning om et lidt større fremmøde, end hvad egne
lokaler kunne rumme. Så tak for det, afdeling 125.
Det var et hyggeligt arrangement med lækker mad,
støvlekast, kartoffelløb samt tovtrækning. Tusind
tak for et fint arrangement og tak til de fremmødte.

ALRUM

EN NYRENOVERET
ADMINISTRATION
I FEBRUAR 2019 TOG VI FØRSTE SKRIDT I
OMBYGNINGEN AF ADMINISTRATIONEN
I TILST, OG EFTER MANGE MÅNEDER
MED BYGGESTØJ OG OMROKERING AF
KONTORER ER VI NU FALDET PÅ PLADS I
DE NYE RAMMER.
Hvis du ikke har besøgt administrationen i et stykke tid, får du dig nok lidt af en overraskelse, når du
kigger ind. Selvom alt ser ud, som det plejer udefra,
har de indendørs forhold været igennem en makeover.
Vi har fået nye kontorer, ny frokoststue og når du
træder ind, bliver du mødt af en mere tidssvarende
og farverig beboermodtagelse.

Beboermodtagelsen i helt nye klæder.

SAMME INDGANG TIL UDLEJNING
OG DRIFTSCENTER TILST
Al ekspedition sker nu via vores hovedindgang. Du
skal altså benytte samme indgang til både udlejning og Driftscenter Tilst.

Vær med i
konkurrencen!
LIGGER DU INDE MED GAMLE BILLEDER FRA DIN AFDELING? SÅ
SEND DEM TIL OS OG VÆR MED I
LODTRÆKNINGEN OM AT VINDE 10
LÆKRE KAGER SOM DU KAN DELE
MED DINE NABOER.
Send billederne til kommunikation@AL2bolig.dk eller aflever dem i administrationen. Vi har mulighed for at tage en kopi ved
indlevering, så du kan få originalerne med
hjem. I næste udgave af ALRUM, trykker vi
de billeder, som vi har modtaget fra jer.
Vi trækker lod blandt alle, der har indleveret et billede, og vinderen bliver præmieret
med 10 stk. kage (wienerbrød eller lign.),
som afdelingens beboere kan nyde til en
hyggelig sammenkomst.

Gammelt billede af afdeling 105, Tousparken. Byggeprojektet
strakte sig fra 1948 til 1955 med i alt 210 boliger af forskellig
størrelse og med 28 forskellige indretninger. Alle lejligheder
havde centralvarme, badekar og indbygget isskab.
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Nye og lysere omgivelser.

WWW.AL2BOLIG.DK
WWW.FACEBOOK.COM/AL2BOLIG

AL2BOLIG 87 45 91 91
TELEFONTIDER
Driftslinjen
Mandag - torsdag
Fredag

Administration
kl. 7.00 - 15.00
kl. 7.00 - 13.00

Mail: driftslinjen@AL2bolig.dk

Mandag - onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 9.00 - 15.00
kl. 9.00 - 17.00
kl. 9.00 – 13.00

Mail: info@AL2bolig.dk

