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Vi er i en periode, hvor samfundet
langsomt er ved at åbne op. Nogle synes for langsomt - andre det
modsatte. De fleste af os håber på
en normalisering af tingene. Men
vi har også taget noget med os ud af
krisen. For selvom vi ikke har kunnet være sammen, og måske netop
derfor, er det blevet os klart, hvad
de virkelige værdier er for os hver
især.
Nogle har savnet familie og venner,
andre deres sportsgrene og andre
igen den frihed det er selv at kunne
vælge, hvad tiden skal gå med - er
det et restaurantbesøg, Den Gamle
By eller en tur i biffen.
Jeg tror, at vi i tiden herefter vil finde nye måder at gøre tingene på.
Mange af os stopper måske op og
tager nogle nye valg i forhold til,
hvad vi ønsker at bruge vores tid på.
Vi har under Coronakrisen haft fokus på de ting, vi kunne være fælles om, og jeg tror på, at det fortsat
vil være i centrum. Tiden er blevet
kostbar og fællesskabet stærkt. Vi
er danske alle sammen: Med dronningen, Dannebrog og højskolesangbogen. Vi finder tilbage til de
traditionelle sysler, hvor vi bager,
strikker og sylter. Vi mødes i byggemarkederne og bygger selv både
inde og ude.
I Coronatiden har det meste stået
stille, da vi ikke har kunnet mødes
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på demokratisk vis. Derfor glæder
jeg mig frygteligt meget til, at vi efter sommeren kan mødes til vores
afdelingsmøder. Det bliver dejligt
at opleve det levende demokrati i
funktion. Der kan klares meget på
forskellige elektroniske platforme
og ved at mødes digitalt, men det
kan ikke erstatte et møde med rigtige mennesker i rigtige rum.
Og jeg glædes over at vi langt om
længe har fået tilsagn fra Landsbyggefonden om tilskud til fem
helhedsplaner i afdelingerne: 108,
109, 307, 308 og 156.
Sidst skal der lyde en tak til både

bestyrelser, beboere og personale for i fællesskab at være kommet
igennem denne periode.

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

I ønskes alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen
Anette Østerhaab
Formand i organisationsbestyrelsen
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EN ANDERLEDES
HVERDAG
LONNIE,
AFDELING 145,
FRISØR
”Jeg har ikke manglet noget. Jeg har taget det
stille og roligt. Nedlukningen har selvfølgelig
begrænset os, men vi har kunnet gå ture. Der
er jo andre lande, hvor det ikke har kunnet lade
sig at gøre. Følelsesmæssigt har situationen
påvirket mig en smule. Vi har ikke kunnet gå på
arbejde, og jeg har ikke kunnet mødes med dem
jeg plejer for eksempel min nabo, som jeg tit
ser film med. Det er uvisheden, der gør noget
ved ens sind. Det med ikke at vide hvornår, det
bliver man trist af.
Derudover har det været frustrerende, at vi ikke
har kunnet afholde afdelingsmøde. Vi skulle
have haft afdelingsmøde i marts, men Corona
har gjort, at beboerdemokratiet gik helt i stå, og
at vi ikke har kunnet afholde vores afdelingsmøde. Det bliver rart, at vi igen må mødes, så vi
kan få valgt en ny bestyrelse. Vores arbejde i biodiversitetsgruppe har også ligget stille, men alligevel er engen smukkere end nogensinde med
kodrivere og gule og lilla blomster.”

ALRUM

LINDA,
AFDELING 309,
PENSIONIST
”Tiden under Corona har været lidt anderledes,
end den plejer. Bowling, syning og kreaklub har
været aflyst. Men ellers er sommeren, som den
plejer at være. Jeg passer kolonihaven og besøger min søn. Og så skal jeg snart flytte, og det har
jeg brugt en masse tid på. Jeg får næsten vand
i øjnene, når jeg tænker på, at jeg er den sidste
fra afdelingen, som har boet her siden 1972, som
nu fraflytter. Jeg flytter heldigvis ikke så langt,
og jeg kan kigge over til min gamle lejlighed.
Ellers har jeg sprittet mere af, end jeg plejer –
og det med at holde afstand det sker helt af sig
selv, at folk flytter sig. Det der er mest træls er,
at jeg ikke kan besøge min mand, som bor på
plejehjem, på samme måde som jeg plejer. Når
jeg skal besøge ham, skal jeg bestille tid ligesom
hos frisøren, og så skal vi sidde udenfor med god
afstand. Jeg er bange for, at han ikke kan kende
mig.”
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ABDI GULET (GENTILE),
AFDELING 309,
TAXACHAUFFØR
”Det har været hårdt. Jeg har mistet mange ting
i min hverdag. Fodbold, fitness og så mistede
jeg mit arbejde og var hjemme i 5-6 uger. Vi har
heldigvis fået lov til så småt at vende tilbage. Vi
kan dog stadig mærke, at nattelivet ikke er helt,
som det plejer. Det er dejligt at være tilbage på
arbejde og møde kollegaerne og have en normal
hverdag. I tiden hvor jeg var hjemme, sørgede
jeg for at lave opgaver til mig selv og børnene. Vi
havde gang i oprydning, madlavning og træning,
og vi har været på mange gode cykelture. Så har
vi også spillet en masse UNO og Ludo. Det har
været vigtigt for mig ikke at miste rutine i hverdagen, fordi det er vigtigt for mig selv at have en
hverdag og lave en god hverdag for børnene. Jeg
kender mange som er deprimerede, fordi deres
hverdag er så meget anderledes. Der har også
været positive ting ved at være hjemme – for eksempel har vi spist sammen hele familien næsten hver dag.”
AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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BEBOERDEMOKRATI
I EN TID MED EPIDEMI

DE SIDSTE PAR MÅNEDER
HAR I HØJ GRAD BEKRÆFTET OS I, AT BEBOERDEMOKRATIET IKKE ER TIL AT SLÅ
UD.
Beboerdemokratiet er grundstenen i
vores almene verden. Så når vi pludselig står overfor et forsamlingsforbud, kan det være svært at gennemskue, hvordan vi så skal mødes og få
den indflydelse, som beboerdemokratiet giver.

Afdelingsmøder, regnskabsmøder
og kurser for afdelingsbestyrelser er
blandt de ting, som er blevet aflyst.
Repræsentantskabsmødet er rykket
til efteråret, og det har været udfordrende at få godkendt afdelingernes
regnskaber.
Heldigvis har BL – Danmarks Almene Boliger – været gode til at
rådgive AL2bolig og landets mange
andre boligorganisationer. Gennem
tæt dialog med Boligministeriet har

ALRUM

de vejledt os i, hvordan de forskellige situationer skulle tackles.
Bestyrelserne har holdt deres møder over telefon eller på åbne udearealer. Foråret har altså budt på en
del udfordringer men samtidig også
understreget hvor stærkt et beboerdemokrati vi har – vi kan stadig
stå sammen, selvom vi er hver for
sig.

FREMRYKNING
AF RENOVERINGER
”VI VIL HAVE LAVET EN POLITISK AFTALE
OM, HVORDAN VI FÅR SAT GANG I DE HER
PROJEKTER, OG DET MENER JEG ER MEST
RIMELIGT AT GØRE NU - IKKE EFTER CORONAKRISEN,” LØD DET FRA TROELS LUND
POULSEN (V) TIL TV2. AFTALEN ER I HUS,
OG FEM AF VORES AFDELINGER STÅR NU
OVERFOR EN HELHEDSPLAN.
De fem afdelinger har alle haft et renoveringsprojekt
liggende i kø hos Landsbyggefonden, og har længe ventet på grønt lys.

Projekter som finansieres af Landsbyggefonden koster ikke statskassen en øre. Når almene boligbyggerier
har betalt deres realkreditlån, spares lejen nemlig op
i Landsbyggefonden til netop de større renoveringer.
Derfor har det været oplagt at fremrykke renoveringer
og holde hjulene i gang i en ellers stille periode for den
danske økonomi.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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De fem afdelinger som har fået grønt lys til en
renovering er:
•
Afdeling 108, Lindeparken i Åbyhøj
•
Afdeling 109, Digtergangen i Åbyhøj
•
Afdeling 307, Henrik Hertz Vej i Åbyhøj
•
Afdeling 308, Vibyvej i Åbyhøj
•
Afdeling 156, Hammel Midtby
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EN ANDERLEDES
ARBEJDSDAG
BENT:
AFDELINGSLEDER
I EKSPEDITION
OG UDLEJNING
”Modsat mange andre har de fleste fra vores
afdeling været på kontoret under Coronatiden.
De som har haft ferie til gode, har sørget for at
afholde det, så vi var så få som muligt på kontoret. Vores arbejdsdag har været anderledes på
flere forskellige måder. Først og fremmest har
der været enormt stille her i administrationen. I
mange af de andre afdelinger har medarbejderne nemlig arbejdet hjemmefra. En anden ting er,
at vi ingen personlige beboerhenvendelser har
haft. Indgangen har været lukket, og alt kommunikation har kørt elektronisk på mail og telefon. Og netop dét har været en øjenåbner for
os. Det er simpelthen gået så godt, og beboerne
har været enormt forstående. I dag er indgangen
stadig lukket, og beboerne skal kontakte os for at
lave en aftale. Igen oplever vi en enorm respekt
og fælles forståelse for, at det er det, der skal til.
Vi har selvfølgelig også sørget for at holde god
afstand til hinanden, og én af os har siddet på et
andet kontor i den modsatte ende af bygningen.
Jeg er helt sikker på, at det her er en tid, vi aldrig
kommer til at glemme.”

ALRUM

KATHRINE:
BEBOERKONSULENT
”Det har været meget anderledes at skulle lave
boligsocialt arbejde hjemmefra. Til dagligt handler mit arbejde ofte om at være tæt på beboerne
og understøtte frivillige initiativer – og det er ret
svært at gøre hjemmefra. I Åbyhøj og Hinnerup
havde vi netop haft muligheden for at starte en
masse fede frivillige initiativer fra beboere, og
nu så jeg pludselig mig selv sidde derhjemme og
aflyse det hele.
Samtidig har jeg fået et mere nært forhold til mit
køleskab, som er blevet en dårlig erstatning for
gode kollegaer og beboere. Til sidst måtte jeg sige
til mig selv, at der nok ikke var sket noget nyt i
køleskabet, siden jeg åbnede det sidst for en time
siden.
Ellers har Corona tvunget os til at tænke i nye
baner, og det er der måske også kommet noget
godt ud af. Vi har set vigtigheden af gode naboer, da det er de personer, som har været tættest
på i denne her tid. Naboer der hjælper hinanden
og snakker over hækken og mellem opgangene
er guld værd, og har i hvert fald været med til at
gøre, at jeg har følt mig mindre ensom”.
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PETER:
VARMEMESTER I
ÅBYHØJ
”Det er klart, at Coronavirus har påvirket vores
arbejde. Her i Driftscentret er vi blevet utroligt
gode til at bruge håndsprit og holde afstand – og
det tror jeg, vi bliver ved med længe endnu. Da
det hele startede, indførte vi også forskudte frokostpauser, og det har vi stadig i dag.
Så vidt jeg ved, har ingen af mine kollegaer her i
Åbyhøj været ramt af Corona, men har vi bare det
mindste symptom, skal vi blive hjemme. Vi har
jo enorm meget beboerkontakt.
Beboernes helbred har været, og er stadig, første prioritet for mig. Som varmemester kommer
jeg jo ind i beboernes hjem, og her har afstand
og hygiejne været alfa omega. Generelt har jeg
oplevet et utroligt godt samarbejde med beboerne og en fælles forståelse for, at vi skal passe på
hinanden.”

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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LEKTIEHJÆLP
I LANGKÆRPARKEN
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Læs også artiklen

LEKTIEHJÆLPS-INITIATIV
MED SØDE BANDITTER
FORTSÆTTER
på fagbladetboligen.dk

I FORBINDELSE MED NEDLUKNINGEN AF LANDETS
SKOLER MODTOG LANGKÆRPARKEN I TILST ØKONOMISK STØTTE TIL AT
HJÆLPE DE BØRN, SOM VAR
KOMMET BAGUD MED
SKOLEN.
Den 1. april åbnede TrygFonden for
en social akutpulje på 30 millioner
kroner. En pulje, der skal gå til sociale indsatser for udsatte og særligt sårbare grupper under corona-krisen.
Der var rift om pengene, men i sidste ende løb to projekter med den
økonomiske støtte. Den ene var vores afdeling, Langkærparken i Tilst.

Langkærparken
modtog
hele
43.000 kroner fra TrygFondens
akutpulje til at ansætte ekstra bemanding til boligområdets lektiecafé med fokus på særligt udsatte elever, som går i 6. -9. klasse.
”Bidraget gør, at det nu bliver muligt at samle op på de elever, som
er mest udsatte, og som er kommet bagud på pensum på grund af
corona-nedlukning af skolerne. Vi
har flere sårbare familier i vores
boligområde, hvor forældrene er
udfordret på at støtte deres børn i
skolearbejdet. De familier får nu et
ekstra tilbud, så deres børn kommer op på niveau, inden de starter
i skole igen,” fortæller boligsocial
projektleder Hans Christian Knudsen.
ALRUM

Langkærparkens boligsociale team
har et godt samarbejde med Tilst
Skole, hvor 75 procent af Langkærparkens børn går. Skolens lærere
har under nedlukningen fulgt med
i, hvilke elever der halter efter på
skoleopgaverne.
Skolen har herefter kontaktet elevernes familier og fået samtykke
til, at AL2bolig måtte kontakte dem
for at få en dialog om, hvordan de
kan hjælpe deres børn i gang med
skolen igen.

ÅBYHØJ SÆTTER FOKUS
PÅ FAMILIERNE
MED STØTTE FRA VELLIV
FORENINGEN HAR VI KUNNET TILBYDE EKSTRA HJÆLP
TIL FAMILIER OG FORÆLDRE
I ÅBYHØJ UNDER CORONAKRISEN. STØTTEN ER ET
NATURLIGT TILTAG I FORLÆNGELSE AF VORES NORMALE BØRN- OG UNGEINDSATS I ÅBYHØJGÅRD.

To nye tiltag er derfor blevet til:
Lektiehjælp og Coronakaffe – en
form for uformel vejledning. Begge
tiltag kører indtil juli og støttes af
Velliv Foreningen.

Kurt er en af dem, som benytter sig af lektiecafeen. Han læser HF og skal klare alle sine
eksaminer på nettet på grund af Corona. Kurt
drømmer om at søge ind på Socialrådgiveruddannelsen, når han har fået sin HF.

Lektiecafeen holder til i Frirum på
Vibyvej 63B og Coronakaffe i Farveladen, Åbyhøjgård 27.

Når vejret er godt, kan Troels-Henrik godt finde på at rykke Coronakaffen udenfor til en omgang bålhygge.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Imens de faste aktiviteter I Farveladen, Åbyhøjgård og Frirum på Vibyvej har været på standby, har det
været vigtigt for os stadig at være til
stede for beboerne og på sigt hjælpe
dem med at vende tilbage til hverdagen igen.

”Vi er alle påvirket af situationen.
Derfor ligger det os også meget på
sinde, at vi hurtigst muligt vender
tilbage til noget, der ligner normale
forhold. Det er utrygt, når fremtiden er usikker, og vi ikke har vores
normale rutiner. Derfor tilbyder vi
frem til juli støtte til børn og unge
i at vende tilbage på skolebænken
samt individuel vejledning til forældre og familier i Åbyhøj.” Sådan
lyder det fra Kathrine, som er beboerkonsulent hos AL2bolig.
Med støtte fra Velliv Foreningen
har AL2bolig fået mulighed for at
ansætte en medarbejder med 17 timer om ugen i to måneder. Den nye
medarbejder hedder Troels-Henrik, og samarbejder om indsatsen
med Kathrine.

FÆLLESSANG
HVER FOR SIG
FÆLLESSANG I
ÅBYHØJGÅRD
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Ina fra Åbyhøjgård

VI KENDER DEN FRA
FAMILIEFØDSELSDAGE,
FODBOLDKAMPE OG HØJSKOLER. MEN DA VI PLUDSELIG SKULLE HOLDE AFSTAND, OG VORES BEHOV
FOR FÆLLESSKAB VOKSEDE,
VENDTE FÆLLESSANGEN
TILBAGE.

Det er faktisk ikke unormalt, at vi
griber fat i fællessangen, når kriserne opstår, og vi har brug for at
stå sammen. I Danmark gjorde vi
det under Anden Verdenskrig, og i
dag, under coronakrisen, gør vi det
igen.

Ina fra Åbyhøjgård er en af de danskere, som også tog initiativ til fællessang. Hendes opfordring lød på,
at de beboere som havde lyst, kunne
møde hende på boldbanen en torsdag eftermiddag kl. 17. Her kunne
de nemlig samles med god afstand
til hinanden, og de som boede tæt
ved, kunne skråle med fra altanen.
Først lød tonerne fra ”Det er i dag
et vejr”, og bagefter blev der sunget
”Papirklip”. ”Fællessangen skal
vise Åbyhøjgårdens stærke fællesskab” som også er her, selvom vi
skal holde afstand”, lød det fra Ina,
som har en særlig forkærlighed for
fællesskab.
Om fællessangen forbliver i vores
hverdag, er ikke til at vide. Men der
er ingen tvivl om, at der går længe,
før vi glemmer, hvad den gav os i en
tid, hvor vi var langt fra hinanden.

NABOSKAB OG NÆSTEKÆRLIGHED
ER DU ÆLDRE, SYG, ENLIG
FORSØRGER ELLER I RISIKOGRUPPE I FORBINDELSE
MED CORONAVIRUS? SÅ
KAN DU FÅ HJÆLP AF “NABOSKABET”.
Sådan lød det tilbage i slutningen
af marts, hvor en gruppe beboere
fra Åbyhøjgård rakte en hjælpende
hånd ud til deres naboer.
“Naboskabet” bestod af en gruppe

frivillige beboere fra Åbyhøjgård,
som tilbød hjælp til at handle og
hente medicin til dem, som ikke
selv kunne komme ud.
Ahmed var en af dem, som meldte
sig til at hjælpe: ”Der er brug for
hjælp - vi skal være der for hinanden. Når jeg bliver gammel, håber jeg også, at nogen har lyst til at
hjælpe mig”, lyder det fra ham, da
vi snakker med ham om, hvad der
fik ham til at være med.

ALRUM

Ahmed fra Åbyhøjgård

BESTYRELSER KLAR TIL AT
HJÆLPE AARHUS KOMMUNE

VORES SOCIALE ANSVAR
GÆLDER IKKE KUN DET
ALMENE.
I takt med at landets skoler og institutioner så småt har åbnet igen,
kan der opstå udfordringer med
pladsmangel. Vi kan nemlig ikke
længere samle så mange, som vi
har lyst til, og så skal vi huske at
holde afstand.
Det har en række af AL2boligs afdelinger tilbudt Aarhus Kommune at
hjælpe med. Vores afdelinger råder

nemlig over en lang række fællesfaciliteter som for eksempel fælleshuse, selskabs- og bestyrelseslokaler, som ikke bliver brugt grundet
forsamlingsforbuddet. Derfor har
det været oplagt at stille dem til rådighed for skoler og institutioner i
Aarhus Kommune.
”Som almen boligorganisation bærer vi et stort socialt ansvar på vores
skuldre. Og det er nu, vi skal vise, at
det ansvar også gælder i svære tider
som denne,” siger Anette Østerhaab, formand i AL2boligs organisationsbestyrelse.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Jakob fra afdeling 309 i Åbyhøj er også blandt de
formænd, som gerne vil hjælpe.

Der gik ikke længe, før de første afdelinger meldte sig på banen til at
hjælpe.
”Hvis Aarhus Kommune får brug
for ekstra plads, får de et stort ja
fra os. Vores selskabslokale står
alligevel tomt, så det ville da helt
klart give mening at hjælpe dem
med det, de ikke har”, siger Camilla
Dalsager Olesen, formand i afdeling
313 Hjortshøjparken.

MERE BØRNELIV PÅ
FUGLEBAKKEN
DA DE SMÅ VENDTE TILBAGE TIL INSTITUTIONERNE I APRIL, KUNNE BØRNEHUSET
TOPPEN HURTIGT SE, AT DE MANGLEDE
PLADS.
Heldigvis kom der hurtigt en løsning på problemet.
Klods op ad Børnehuset er nemlig et stort areal, som
normalt benyttes af Fuglebakkens beboere til trailerparkering.
Da vi som almen boligorganisation har fællesskaber og
det sociale ansvar kært, virkede det derfor som en oplagt muligt at låne arealet ud til Børnehuset Toppen.
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Indtil sommerferien vil et lille hjørne af Fuglebakken
derfor være reserveret til leg og børnestemmer.

Det er her, børnene boltrer sig indtil sommerferien.

AKSELS CORONAKRAM:
ET KRAM DER IKKE SMITTER
HVAD GØR MAN, NÅR KRAM OG HÅNDTRYK PLUDSELIG ER FORBUDT? MAN OPFINDER DA BARE SIN EGEN CORONAVENLIGE VERSION.
Det der med at holde afstand. Det kan være svært, når
vi som danskere er vant til kram, kindkys, håndtryk
og high fives i massevis.

OG HVAD GØR MAN SÅ?
Aksel fra Åbyhøjgård har opfundet sit eget coronakram. Når han møder en, han kender, lægger han
armene over kors og giver simpelthen sig selv en ordentlig krammer. Det gør han som et tegn på, at han
er glad for at møde den person, han er stødt på. Oven
i hatten får han givet lidt kærlighed til sig selv og det
skaber smil, hos dem han møder.

OPSKRIFT PÅ ET CORONAKRAM
Selvom vi er ovre den værste fase af epidemien,
skal vi stadig holde afstand. Vi har spurgt Aksel,
om vi måtte give hans opskrift på et godt coronakram videre til jer. Og det måtte vi gerne:
1.
2.
3.

ALRUM

Læg dine arme over kors
Kram dig selv så meget du kan
Forestil dig at det er personen, du har 		
mødt, som giver dig krammet

CORONAKAFFE
I LANGKÆRPARKEN
HAR DU LAGT MÆRKE TIL DET GRØNNE
FLAG I LANGKÆRPARKEN? ’CORONAKAFFE’ STÅR DER PÅ DET, OG VED SIDEN AF
SIDDER EN MEDARBEJDER FRA DET BOLIGSOCIALE TEAM KLAR MED KAFFEN.
Normalt kan beboere i Langkærparken komme til åben
rådgivning, formiddagscafé og meget mere i Bydelshuset. Men ligesom alle andre aktiviteter er de blevet sat
på pause under Corona.
Derfor er det boligsociale team rykket udenfor, hvor de
byder på en snak om alt mellem himmel og jord. Coronakaffe skifter jævnligt placering, så flest muligt får øje
på muligheden.

EN EFTERMIDDAG I MUSIKKENS TEGN

EKSPEDITION/UDLEJNING
Mandag - torsdag

kl. 9.00 - 12.00
kl. 13.00 – 15.00

Fredag

kl. 9.00 - 12.00

Tlf.: 87 45 91 91
Mail: info@AL2bolig.dk

DRIFTSCENTER TILST
Mandag & onsdag

kl. 9.00 - 10.00

Tirsdag, torsdag & fredag

Lukket
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Ikke en Coronakaffe er ens. Det er forskelligt, hvem
der dukker op, og særligt en af gangene har skilt sig ud.
Organisten fra Tilst kirke og hendes mand kom nemlig
forbi og spillede musik, som blev nydt af beboerne på
plænen og de omkringliggende altaner.

TELEFONTIDER

Tlf.: 87 45 91 91
Mail: driftslinjen@AL2bolig.dk

DRIFTSLINJEN
Mandag - torsdag

kl. 7.00 - 12.00
kl. 13.00 – 15.00

Fredag

kl. 7.00 - 12.00

Tlf.: 87 45 91 91
Mail: driftslinjen@AL2bolig.dk

INDGANGEN ER AFLÅST - KONTAKT OS
FOR AFTALE
Af hensyn til coronasmitte har vi valgt at lade
vores indgang til administration og Driftscenter
Tilst forblive aflåst. Har du behov for personlig
betjening, kan du kontakte os på telefon 87 45 91
91 for at lave en aftale.

Solen bagte og musikken spredte sig ud blandt blokkene, da
Coronakaffe fik besøg af et musikalsk indslag.

Husk at holde øje på WWW.AL2BOLIG.DK hvor vi
løbende lægger nyheder og vigtig information op.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

FRIRUM BLEV TIL I EN STILLE TID
DE NYE BEBOERLOKALER I ÅBYHØJ PÅ VIBYVEJ 63B ÅBNEDE I JANUAR, MEN
BLEV HURTIGT SAT PÅ PAUSE, DA SAMFUNDET LUKKEDE NED. I MELLEMTIDEN
HAR DE FÅET ET NAVN. VI HAR SNAKKET MED ET PAR AF DE FRIVILLIGE OM,
HVAD DE HAR FÅET TIDEN TIL AT GÅ MED, IMENS AKTIVITETERNE I FRIRUM
HAR VÆRET SAT PÅ PAUSE.
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KREAPROJEKTER
Lene er normalt frivilligkoordinator i Kreaklubben, som holder til i Frirum på Vibyvej. Og når man
ikke længere kan mødes der, har hun måtte udfolde sine kreative evner derhjemme.
Sammen med sit barnebarn Isabella har Lene fået
tiden til at gå med korssting, strikning og perleplader. Det har blandt andet resulteret i en mobiltelefon-lomme, de fineste strikkjoler og sjove
perlepladefigurer.

PATCHWORK
Også Linda har beholdt krea-hatten på, imens
nedlukningen har stået på. Ligesom Lene er hun
frivilligkoordinator Kreaklubben, og har altså været nødsaget til at udfolde sine ideer derhjemme.
Det er blandt andet end ud i et flot sengetæppe i
patchwork, som katten Garfield nyder at ligge på.

ALRUM

REPAIR CAFÉ
“Det er synd, at vi blev nødt til at lukke alt ned,
men det er en nødvendighed. Os i Repair Café var
lige ved at finde formen. Når man starter noget nyt
op, skal hver frivillige lige finde sin plads - hvem
skal lave kaffe, hvem gør hvad hvornår osv. Jeg håber, at vi snart kan vende tilbage til at have åbent
én gang om måneden. I fremtiden kunne det være
sjovt at udvide det, så vi kan holde åbent endnu oftere”, fortæller Gerda som er frivilligkoordinator i
Repair Café.

NY KØKKENHAVE

KAGEKUNST
Abdi, også kaldet Gentile, er normalt frivillig i Frirums lektiecafé. Men udover det er han kendt som
Vibyvejs kagekunstner. Den ekstra tid har han
derfor fået til at gå med at bage en masse flotte kager. Hvis du vil se mere af Abdis kagekunst, kan du
følge med i Facebook gruppen ‘Gentile Kaffe’.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Jakob bor lige ovenpå Frirums lokaler, og har dedikeret mange af timer til at skabe Frirums helt
egen køkkenhave. Med god hjælp fra sine naboer
og donationer fra den lokaler tømmerhandel har
han skabt en lille oase med hyggelige højbed. Nu
venter vi bare på, at kartofler, ærter og salat dukker op fra jorden.

FULD FART PÅ DE
DIGITALE MØDER
CORONAKRISEN HAR I DEN
GRAD LÆRT OS AT SÆTTE
MERE PRIS PÅ DE DIGITALE
MULIGHEDER.
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Der er ingen tvivl om, at vi nok
stadig foretrækker at mødes over
en kop kaffe i et mødelokale. Men
Coronakrisen har lært os, at vi sagtens kan tage mødet online, hvis
geografi eller omstændighederne
som denne spænder ben for at mødes.

NÅR KURSERNE GÅR
ONLINE
Marie fra AL2boligs kommunikationsafdeling er en af dem, som har
brugt meget tid i de digitale fællesskaber. Hun har nemlig været
på kursus, som på grund af Corona foregik online. Et par gange om
ugen har hun derfor tjekket ind i
det online mødeforum Zoom for
at ’mødes’ med sin underviser og
holdkammerater. Undervisningen
har foregået via video og chat, og
havde man noget at byde ind med,
brugte man en ’ræk hånden op’
knap, hvorefter man fik ordet.

Beboerkonsulent Kathrine til online møde.

”De digitale fællesskaber er ikke
fremmede for mig, men jeg har altid set det som en slags nødløsning.
Jeg blev virkelig overrasket over,
hvor godt det online kursus fungerede. Selvom vi ikke havde fysisk
kontakt, lærte vi hurtigt hinanden
at kende, og det blev endda helt
naturligt at smalltalke i pauserne,
som man ville have gjort i et almindeligt undervisningslokale. Jeg
tænker helt klart, at de online kurser bliver mere udbredte, nu når vi
kan se, hvor godt det faktisk fungerer og hvor let det er at vænne sig
til.”

Marie på online kursus.

ALRUM

DEN VIRTUELLE BOLIGFREMVISNING VINDER FREM
AF GODE GRUNDE HAR FORÅRET IKKE BUDT PÅ FYSISKE
FREMVISNINGER AF DE NYE
BOLIGER PÅ LAURITSHØJ I
SKØDSTRUP. I STEDET HAR
MAN KUNNE TAGE PÅ EN
VIRTUEL RUNDVISNING PÅ
VORES HJEMMESIDE – EN
HELT NY LØSNING SOM
HØJST SANDSYNLIGT ER
KOMMET FOR AT BLIVE.

Den virtuelle fremvisning hindrer
smitte, og samtidig stiller den sulten hos de interesserede, der rigtig
gerne vil se de nye boliger.
Vi møder også folk, der hvor de er.
Du kan sidde derhjemme om aftenen og se boliger, eller hvornår det
passer dig. Vi tænker helt sikkert,
at vi vil satse mere på de virtuelle
fremvisninger - også fordi der i forvejen ikke kommer så mange, når vi
holder åbent hus.

Vi har afholdt åbent hus tre gange
i løbet af januar og februar. Til det
første kom der tre og til de to næste,
hvor tilbuddet var sendt ud til flere,
kom der mellem 10 og 15 interesserede.
Du finder den virtuelle boligfremvisning på www.AL2bolig.dk under
Afdeling 132.

19

HJÆLPEPAKKER FRA
RED BARNET TIL FAMILIER
I LANGKÆRPARKEN
EN SOLRIG SØNDAG SNØREDE GRETHE, LOTTE OG KATHRINE SKOENE OG DELTE
CORONA-HJÆLPEPAKKER
UD I LANGKÆRPARKEN.
Pakkerne var fulde af forskellige
ting - en sød bamse, lidt perler og
et kit til at hjemmedyrke sin egen
karse.
Uddelingen af pakker skete som en
del af et samarbejde med Red Barnet. De havde nemlig fundet på den
fine gestus at glæde de familier,
som normalt er en del af Red Barnets Familieoplevelsesklub i Langkærparken.
”I lørdags skulle alle familier og

frivillige i Oplevelsesklubben have
været en tur i Risskov og samle
ramsløg, lave pesto og lege sjove lege. Det kom vi af gode grunde
ikke,” fortalte Kathrine, og fortsatte:
”Vi ved, at det er en ekstraordinær
situation, som mange familier står
i, nu når skoler, daginstitutioner
og fritidsaktiviteter er lukket ned.
Derfor er det også vigtigt, hvis vi
kan være med til at lave nogle åndehuller og frikvarterer i løbet af
dagen. Og så er det dejligt for os frivillige, at vi kan vise familierne, at
vi tænker på dem, og at vi glæder os
til den dag, hvor vi kan komme afsted på tur sammen igen.”
Lotte og Grethe rundt med hjælpepakker.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

GU LD CE RT IFI CE RIN G
TIL LIS BJE RG BA KK E
LISBJ ERG BAKK E INDEH OLDE R BÅDE MILJØMÆ SSIG, SOCIA L OG ØKON OMIS K BÆREDY GTIGH ED OG ER NU DGNB CERT IFICE RET TIL GULD .
”Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig er en konstruktion, hvori indgår alle fortidens erfaringer og
nutidens længsler.” Sådan lød det i visionen for fremtidens bæredygtige almene bolig, som vi i dag kender
som afdeling 128 på Lisbjerg Bakke.

HVAD ER EN DGNB -CERT IFICE RING?

DGNB er en certificering for bæredygtighed. Et byggeri
kan få en DGNB certificering på baggrund af en række
kriterier inden for de fem hovedområder: Miljømæssig
kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk
kvalitet og proceskvalitet. Byggeprojekter bliver enten
tildelt en sølv- guld eller platincertificering.

S el vom Co ro n
av ir us h ar fy
ld t
meget i vo re s
h ve rd ag , og på
de
førs te side r af
bl adet he r, så
er
de r og så sk et an
dre ti ng i vo re
s
h ve rd ag . De m
k an du læse m
ere
om på de følgen
de side r.

NY RE NO VE RE T
VÆ RK ST ED SBYG NI NG
G FÅET SIG EN
I TILS T HAR DRIF TENS VÆR KSTE DSBY GNIN
MAK EOVE R.

værkstedsbygning,
Et stenkast fra administrationen i Tilst ligger en
er og opbevaring af
opgav
e
divers
som bruges af driftsmedarbejdere til
ekstra mange folk
været
maskiner. Igennem det sidste halve år har der
e bemærket tømrere på
ved bygningen, og den kvikke beboer har måsk
sen & Co’.
taget og et stort blåt banner med navnet ’Vogn
fået nye vinduer og
har
vi
op,
”Bygningens facade er blevet shinet
nyt rengøringsrum.
døre, og så har vores rengøringsteam fået et helt
maskinerne har et sted
Der er også blevet lagt kloak ind, så vandet fra
arbejdsforhold, og så
at løbe hen. Det har helt klart optimeret vores
rbejder Tom Mogenmeda
drifts
ser det også rigtig pænt ud,” fortæller
ygningen.
tedsb
sen, som til daglig bruger mange timer i værks

GAM MEL HIST ORIE

For mange år siden var
Der er sket meget med bygningen i årenes løb.
e hen blev solgt til
den en del af den firlængede Torstilgård, som sener
der stammer fra
Åbyhøj Boligforening (nu AL2bolig). Billedet herun
på gårdspladsen.
1907/1908 - med hest, mødding og ajlepumpe
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AL2BOLIG SPONSORERER
FODBOLDDRENGENE FRA GUI

I HINNERUP LØBER EN FLOK
UNGE FODBOLDSPILLERE RUNDT I RØDSTRIBEDE
DRAGTER MED AL2BOLIGS
LOGO PLACERET MIDT PÅ
MAVEN.

Navnet på klubben er GUI, og blandt
deres sponsorer er nu AL2bolig.
Normalt plejer vi ikke at sponsorere foreninger og lignende. Men da vi
efterhånden har en del afdelinger i
Hinnerup og omegn, og holdet var
på jagt efter en ny sponsor, var det

oplagt at byde ind og støtte det lokale foreningsliv.
Grundet Corona har holdet haft en
lang spillepause, men de er så småt
ved at starte op igen.

OG VINDEREN AF KONKURRENCEN ER…
ROBERT RASMUSSEN
I sidste udgave af ALRUM havde
vi en konkurrence, hvor du kunne
indsende gamle billeder af din afdeling og deltage i lodtrækningen
om en præmie. Den heldige vinder
blev Robert Rasmussen fra afdeling
103, som har sendt os et fint billede af husene på Henrik Hertz Vej i
1960’erne.
Husene i afdelingen er opført i perioden 1944-46 af den daværende
Aabyhøj Boligforening. Afdelingen
var boligforeningens 3. byggeri. De
to første var afd. 1 og 2 i Engparken.
Husene var efter datidens forhold
store, nemlig på hele 100 kvadratmeter plus kælder og dertil en lille
ALRUM

have hvor man kunne dyrke sine
egne grøntsager.
Der er fem dobbelthuse. De fire er
bygget af Murernes Cooperative
Forretning og det sidste a en lokal
murermester Frederik Blæsild. Billedet er fra omkring 1960.
- Robert Rasmussen
I præmie modtog Robert og resten af beboerne i afdeling 103 et
fælles gavekort til kage
som kunne nydes til en
hyggelig sammenkomst.

Driftsleder Bo Reiff-Larsen i aktion ved et af opgavegruppens møder.

DIREKTE INDFLYDELSE
GENNEM OPGAVEGRUPPER
ORGANISATIONSBESTYRELSEN VEDTAGER OPGAVEGRUPPENS INDSTILLING

OPGAVEGRUPPE
OM FRAFLYTNINGSPROCESSEN
På repræsentantskabsmødet i 2019
blev der nedsat en arbejdsgruppe
vedrørende afdelingsbestyrelsernes
inddragelse i processen i forbindelse
med fraflytningssyn.
I gruppen deltog repræsentanter
fra afd. 103, 114, 125 og 315 i alt fem
deltagere samt Charlotte Raahede,
direktør Allan Werge og jurist Anna
Møller Christensen.
Gruppens arbejde omhandlede: Lov-

pen, sjovt at møde de andre afdelinger og dejligt at have indflydelse”.
Det er nu AL2boligs opgave at implementere den vedtagne politik.
Det kommer til at ske igennem et
forløb, hvor et udvalg af repræsentanter fra ledelse, drift og kommunikation sammen udarbejder den
nye forretningsgang og tilhørende
procedurer.
Tak for samarbejdet til alle deltagere.

grundlag, boligafdelingernes samt
afdelingsbestyrelsernes kompetencer mv. Derudover er regelsættet
vedrørende istandsættelse i forbindelse med fraflytning samt ligheder
og forskelle mellem vedligeholdelse
og istandsættelse efter A og B- ordningen blevet gennemgået og drøftet.
Gruppen har gennemgået domme
samt forskellige afgørelser fra beboerklagenævnene. Derved blev det
illustreret, at sondringen mellem
almindelig slid og ælde kontra misligholdelse kan være kompleks.

Det helt grundlæggende ønske i
gruppen var, at afdelingsbestyrelserne skal have mulighed for at deltage i fraflytningssynet. Der er ikke
hjemmel til, at afdelingsbestyrelser
generelt kan deltage i fraflytningssyn. En fraflytter har mulighed for
at give andre, herunder medlemmer af en afdelingsbestyrelse, mulighed for at deltage i sit fraflytningssyn.
Gruppens arbejde er mundet ud i et
særskilt notat, der er sendt ud til
repræsentantskabets medlemmer.

BEBOERBLAD FOR AL2BOLIG
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Indstillingen er udarbejdet som resultat af opgavegruppens fem møder og blev vedtaget i april. Opgavegruppen blev faciliteret af Tania
Andersen, leder af AL2boligs kommunikationsafdeling, samt driftsleder i Driftscenter Tilst, Bo ReiffLarsen. Fra organisationsbestyrelsen deltog Jakob Heide og Charlotte
Raahede.

Til fire af møderne har beboerne
arbejdet i workshops, mens et enkelt er gået med besøg udefra. Her
var driftschef, Allan Overgaard,
forbi for at fortælle om, hvordan
kommunikationen mellem driften
og afdelingerne foregår i boligforeningen AAB.
Lidt over 30 beboere havde tilmeldt
sig opgavegruppen. Én af dem var
Anitta Malmgren Hansen fra Poppelhegnet i Tilst:
”Det har være både spændende og
lærerigt at deltage i opgavegrup-

RENOVERING AF
UNGDOMSBOLIGERNE I
ÅBYHØJGÅRD
SOM EN DEL AF HELHEDSPLANEN ER UNGDOMSBOLIGERNE I ÅBYHØJGÅRD, AFDELING 310 I GANG MED AT BLIVE RENOVERET.
Renoveringen er omfattende, og beboerne er derfor
blevet genhuset, mens den står på.

ET HELT NYT UDTRYK
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Ungdomsboligerne får et nyt og mere moderne udtryk.
Alle facader bliver udskiftet, og kommer til at bestå af
steniplader ligesom resten af Åbyhøjgården. For at skabe variation og spil i boligernes udtryk kommer pladerne dog til at vende lodret og ikke vandret. I stedet for
separate indgange får boligerne nu en fælles svalegang.

ALRUM

UNDERSKRIFTEN ER SAT:
AL2BOLIG BYGGER I ÅBYEN
TIL EFTERÅRET GÅR VI I GANG MED AT
BYGGE 117 NYE BOLIGER I ÅBYEN PÅ SØREN
FRICHS VEJ.
Den 28. maj underskrev vi købskontrakt, samarbejdsaftale og entrepriseaftale på vores nye afdeling 129 i
Åbyen. Afdelingen kommer til at bestå af 117 boliger,
hvoraf de 14 kommer til at være såkaldt ’små billige boliger’.
Vi forventer at gå i gang med byggeriet i efteråret 2020
med etapevis indflytning i løbet af 2022.
Luplau og Poulsen er arkitekterne bag byggeriet, og JCN
er entreprenør.

Den glædelige begivenhed blev fejret med bobler og jordbærtærte.
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Formand Anette Østerhaab og direktør Allan Werge sætter med deres underskrift gang i
AL2boligs nybyggeri på Søren Frichs Vej.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

INDFLYTNING
PÅ LAURITSHØJ
DE FØRSTE BEBOERE ER NU FLYTTET IND I
VORES NYE ASTMA- OG ALLERGIVENLIGE
AFDELING I SKØDSTRUP.
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Lauritshøj er den første afdeling af sin slags. Her er
sundhed førsteprioritet, og derfor er hverken rygning
eller husdyr tilladt på matriklen. Og så er afdelingen
født med allergivenlig beplantning.
De 53 boliger er fordelt med 32 boliger med 4 rum, 10

boliger med 3 rum og 11 tilgængelighedsboliger, der er
til familier og seniorer. I midten af bebyggelsen ligger
fælleshuset, der vil være centrum for afdelingens fælles liv – et fælleshus som desuden skiller sig ud med sin
runde facon.
Første etape stod færdig i starten af juni, hvorefter de
første beboere hurtigt rykkede ind, så de kunne nå at få
sommeren med og nyde udsigten ud over Aarhus Bugten fra deres nye bolig.

ALRUM

FÆLLESSKABET BLOMSTRER
ALLEREDE PÅ LAURITSHØJ

I en af disse boliger er parret Camilla og Daniel flyttet ind, og selvom det er en byggeplads, skal det ikke
forhindre at skabe et godt fællesskab blandt beboere i
det nye område. Inden den sidste flyttekasse var pakket ud, havde Camilla oprettet en Facebookgruppe for
beboerne på Lauritshøj.
”Facebookgruppen er tænkt som et værktøj til at
skabe et stærkt fælleskab, hvor vi kan fortælle om de

Udsigten fra Camilla og Daniels bolig.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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DE FØRSTE 14 BOLIGER UD AF 52 I DEN NYE
AFDELING PÅ LAURITSHØJ I SKØDSTRUP ER
BLEVET LEJET UD I DEN FØRST ETAPE. DET
BETYDER, AT BEBOERNE KOMMER TIL AT BO
PÅ EN BYGGEPLADS DE FØRSTE MÅNEDER
DOG MED EN REDUCERING PÅ DERES HUSLEJE.

aktiviteter, der sker i nærområdet, og hvor vi kan lære
hinanden at kende. Det skal ikke være en brokkasse,”
siger Camilla
Daniel drømmer om et værksted i fælleshuset. Han
har en håndværksmæssig baggrund og vil gerne
hjælpe sine naboer med at hænge ting op, hvis de ikke
selv kan. De nye beboere har allerede talt sammen om
Nabohjælp og har planer om at mødes udenfor, når
græsset er blevet lidt grønnere.
”Vi snakker allerede sammen, og vi er enige om, at vi
skal have et godt sammenhold herude,” siger Daniel
Det nygifte par kommer fra Langkærparken, hvor de
har været tilfredse med at bo, men de ville gerne ud og
bo i et mere stille og naturfyldte omgivelser. De synes,
at det er lækkert at bo i noget helt nyt.
”Det minder om at flytte i et parcelhuskvarter, fordi
her er så roligt og naturskønt – og så stikker udsigten
alt,” siger Daniel
Parret har udsigt til vandet fra deres stue, og fra deres
overetage kan de se til Djursland og i godt vejr helt til
Aarhus Havn.
”Boligerne er så godt isoleret, at vi ikke er generet af
støjen fra byggepladsen – der er selvfølgelig lidt, men
så længe håndværkere ikke hører radio for fuld smadder, går det nok,” siger Camilla og smiler
Udover at være nygifte og nye indflyttere på Lauritshøj, så bruger parret tiden på frivilligt arbejde, og
Daniel er en del i Modelparken i Egå, hvor Daniel kører
togene og giver børn en masse dejlige oplevelser.

WWW.AL2BOLIG.DK
WWW.FACEBOOK.COM/AL2BOLIG
LINKEDIN.COM/COMPANY/AL2BOLIG

AL2BOLIG 87 45 91 91
TELEFONTIDER
Driftslinjen

Administration

Mandag - torsdag kl. 7.00 - 12.00
kl. 13.00 – 15.00
Fredag
kl. 7.00 - 12.00

Mandag - torsdag kl. 9.00 - 12.00
kl. 13.00 – 15.00
Fredag
kl. 9.00 - 12.00

Mail: driftslinjen@AL2bolig.dk

Mail: info@AL2bolig.dk

