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FORORD
ET ANDERLEDES ÅR
2020 har i sandhed været, og er,
et år med udfordringer. Desværre
ser det ud til, at 2021 i bedste fald
kommer til at starte med de samme
udfordringer eller i værste fald at
ligne 2020.

VI SKAL PASSE PÅ
HINANDEN VED AT
HOLDE AFSTAND
Corona har sat sit spor i alles liv såvel privat som på arbejde og i foreningslivet. Det har vi også oplevet
i AL2bolig. Repræsentantskabsmødet er blevet udsat to gange,
afdelingsmøder aflyst, personalearrangementer aflyst og meget
mere.
Vi er nok alle sammen ved at være
coronatrætte. Vi trænger til at mødes i festligt lag og uden nødvendigvis at holde 1 meters afstand.
Men Corona har også betydet, at vi
er blevet bedre til at løse mindre
problemer over telefon og digitale
møderum. Flere bruger forskellige
online værktøjer til at mødes både
privat og arbejdsmæssigt, og der er
ingen tvivl om, at det kommer til at
sætte varige spor.
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Det er en tid, hvor det kan være
svært at bevare optimismen, og
hvor det kan være svært at finde
den indre julestemning frem.
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Vi kan, inspireret af den japanske
filosof Sei Shonagon der levede for
1000 år siden, lave nogle lister over
alle de gode ting, vi tager med fra
2020.

til 1300-tallet og illustrerer den
evigt gyldige sandhed, at de fleste
af os nok skal trænges lidt op i en
krog, før vi begynder at tænke nyt
og ændre adfærd.

AL2BOLIGS LISTE OVER
GODE TING I 2020

Med Corona har vi fået højnet hygiejnen på alle arbejdspladser, vi er
bevidste om håndvask og sprit, og vi
nyser aldrig i hænderne. Vi er også
blevet dygtigere til digitale møder,
til telefonmøder og til at koordinere
uden nødvendigvis at mødes.

• Tilsagn på støtte til
helhedsplaner
• Nybyggeri i Åbyhøj
• Indflytning på Lauritshøj
• En nyrenoveret administration
• Gang i beboer- og boligsociale
aktiviteter på trods af Corona
• Nye projekter på vej i Hinnerup
og Aarhus
Ordsproget ”Nød lærer nøgen kvinde at spinde” har aner helt tilbage

Tekst og foto: AL2boligs
Kommunikationsafdeling
med mindre andet er anført.
Indlæg mailes til:
kommunikation@AL2bolig.dk

Nu ser vi frem til, at vi i 2021 stille og
roligt kan komme til at etablere en
ny normal, hvor vi bruger vores nye
erfaringer og vores stærke værdisæt
til at skabe vores fælles AL2bolig.

Udgivelsesdato for næste nummer
af ALRUM annonceres på:
www.AL2bolig.dk
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EN BYGGECHEF RIGERE
Velkommen til Kristina Rytter.

20
MØD DEM I DEN ANDEN
ENDE AF RØRET
Du kender måske deres stemmer, men ved du
egentlig, hvem du taler med, når du ringer til os?

22
JOHANS HAVE
For Johan er planter mere end pynt. Planter er små
væsener, og de har næsten alle en historie at fortælle.

BO TAKKER AF
EFTER 32 ÅR HOS AL2BOLIG GÅR DRIFTSLEDER BO REIFF-LARSEN PÅ EFTERLØN.
Det kommer til at kræve noget tilvænning, når Bo ikke
længere møder ind på kontoret i Tilst. Og det gælder
altså både for Bo og ikke mindst for resten af AL2bolig,
som han har været en del af i 32 år.

HISTORIEN OM BO
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Bo startede sit arbejdsliv ud som mekanikerlærling i
1972. Efter 4,5 år i lære arbejdede han som svend i 10
år. På et tidspunkt fik han lyst til at prøve noget nyt, og
det blev starten på hans karriere med det almene. Han
blev nemlig ansat som varmemester i Boligforeningen
10. marts, og i 1989 rykkede han ind hos Åbyhøj Boligforening, senere AL2bolig, som ledende varmemester.
Bo fortæller: ”I 1989 bestod lokalkontoret i Tilst af mig
selv, Mogens Skaarup Nielsen og 6-7 gårdmænd. Dengang lå boligforeningens kontor i Åbyhøj, så der var
ikke den tætte kontakt til administrationen, som der i
dag, hvor den jo er placeret midt i Langkærparken”.

FRA LEDENDE VARMEMESTER
TIL DRIFTSLEDER
I takt med tidens udvikling, og Bos evner for drift og
ledelse, fik han ansvar for flere og flere afdelinger. Først
Poppelhegnet og siden de resterende afdelinger i Tilst.
I dag er lokalkontoret blevet til et driftscenter for hele
Tilst, hvor Bo den seneste årrække har haft ansvaret for
samtlige afdelinger med titlen som driftsleder.

EN FREMTIDSSYNET KOLLEGA OG LEDER
Bo har altid godt kunne lide at være på forkant med
tingene. Tilbage i midt 90’erne fik driftskontoret sin
første computer, som for mange var lidt af en omvæltning. Bo, derimod, havde forberedt sig på fremtidens

arbejdsgange. Allerede i midt 80’erne havde han nemlig anskaffet sig en Commodore 64, så han kunne blive
ferm den nye teknologi.
Udvikling har også altid været vigtigt for Bo, som gennem tiden har opsøgt forskellige input udefra blandt
andet ved at deltage i kurser som konflikthåndteringskursus, brand- syn- og ledelseskursus og mange flere.
Selvom man har mange års erfaring, kan man altid lære
nyt, er hans udgangspunkt: ”Man falder jo hurtigt tilbage til rutinen, når der er gået et stykke tid, og så er det
jo godt at komme på endnu et kursus og se tingene fra
en ny vinkel”.

HVAD SKAL DER SÅ SKE NU?
At rejse har altid været et hit hos Bo og hans kone
Grete, som blandt andet har været i Sydafrika, Alaska og
Californien. Vi håber, at den velfortjente efterløn bliver
starten på et helt nyt kapitel med masser af familietid
og gode rejseminder.
Tak for 32 gode år, Bo. Vi ønsker dig alt godt i fremtiden.
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ET LÆNGE VENTET
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
TREDJE GANG ER LYKKENS GANG. EFTER
AT VÆRE BLEVET UDSKUDT TO GANGE, FIK
VI ENDELIG AFHOLDT ÅRETS REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 19. NOVEMBER.
Der var tre indstillinger på dagsordenen, og alle
blev vedtaget. Det betyder blandt andet, at vi kan gå
videre med arbejdet om igangsætningen af nybyggeri i
Hinnerup og Hammel, køb af eksisterende udlejningsejendom på Langenæs og en omfattende helhedsplan i
afdeling 156, Hammel Midtby.

NY ORGANISATIONSBESTYRELSE
Et mindst lige så vigtigt punkt på dagsordenen var valg
til AL2boligs organisationsbestyrelse, som resulterede i
to nye medlemmer og en ny suppleant:
Medlem: Rane Johansen, afdeling 303, O.I. Offersensvej
Medlem: Svend Christensen, afdeling 127, Petersminde
Suppleant: Søren Henze, afdeling 133, Skovfaldet

Svend Christensen ser frem til at komme med bag
kulissen og præge AL2boligs udvikling fremadrettet:
”Der er flere årsager til, at jeg vil være med i bestyrelsen. Helt overordnet vil jeg jo gerne have indflydelse
på, hvordan vi kan fortsætte det gode liv og fællesskab
i AL2bolig. Derudover interesserer jeg mig meget for
den gode beboerkommunikation og de medier vi bruger
som f.eks. hjemmesiden,” fortæller han. Rane fortæller: ”Jeg vil gerne gennem mine kompetencer fra blandt
andet finanssektoren bidrage til den fortsatte strategi,
vækst og ordentlighed, som AL2bolig har formået at
have på dagsordenen gennem mange år.”

AFSTAND OG MUNDBIND
Repræsentantskabsmødet spiller en helt essentiel rolle i udviklingen af AL2bolig og beboerdemokratiet, da
repræsentantskabet er AL2boligs øverste myndighed,
og det er her, de helt store beslutninger træffes. Mødet blev dog på mange måder anderledes, end det plejer
med afstand, mundbind og mætte maver hjemmefra.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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LIVET I EN
ALMEN
BOLIG

SONGÜL OG
MEVLÜDE
AFDELING 110,
ÅBYHØJGÅRD
Det er kedeligt at gå alene,
men vejen bliver kortere,
når vi følges ad og snakker.
Næsten hver dag går vi ture
sammen enten i butikker, i
skoven eller rundt omkring
i Åbyhøjgård. Vi elsker at
snakke, drikke tyrkisk te og
hygge os.

ALRUM

PREBEN
OG JOHAN
AFDELING 314,
BØRUPVEJ
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Corona har været hårdt for mange. Jeg har heldigvis en rigtig god
nabo, som hedder Preben. Vi har
fundet på en måde at være sammen hver for sig. Onsdag og lørdag aften tænder vi for Kandis
eller andet godt – i hver vores
stue naturligvis. Og så stiller vi
os i vores vinduer og kigger mod
hinanden, mens vi blinker med
vores lommelygter. Så står vi og
danser, blinker og synger med og
har vores egen lille fest. Man bliver jo nødt til at være opfindsom
i disse tider. Og jeg ved ærligt talt
ikke, hvad jeg skulle gøre uden
Preben. Man kommer længst
med venlighed.

KARIN OG ERIK
AFDELING 110,
ÅBYHØJGÅRD
For Karin og Erik virker det som en
selvfølge at hjælpe og være noget
for de mennesker, der er omkring
dem. Ti år har de boet i afdelingen,
og om det gælder udlån af boremaskinen, kørsel til læge, naboens vindue der binder eller hjælp
til at handle ind, så har de gennem tiden trådt til, uden de i øvrigt mener, det er noget særligt.
Karin og Erik er desuden aktive i
afdeling 110s fritidsklub og står
for madlavning til fællesspisning
og bankospil.
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GAMMEL SKOLE
I NYE KLÆDER
I HAMMEL MIDTBY LIGGER AFDELING 156,
SOM KAN SE FREM TIL AT SKULLE IGENNEM
EN GENNEMGRIBENDE RENOVERING.
De nuværende 40 boliger i afdeling 156 ligger i den tidligere Østervangsskole, som eksisterede fra cirka 18901987. Der er altså tale om nogle ældre bygninger, som
har brug for et større ansigtsløft.

SKOLENS HOVEDBYGNING BEVARES
En del af afdelingens boliger ligger i skolens hovedbygning, som med sit klassiske udtryk, emmer af historie.
Med henblik på at bevare bygningens udtryk skal bygningen renoveres og forbliver altså på grunden. Det
gælder dog ikke tilbygningen, som vil blive fjernet.
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Resten af afdelingens bygninger skal enten nedrives
eller nedrenoveres til sokkel, så der kan bygges nyt.
Når renoveringen er færdig, kommer afdelingen til at
bestå af 38 renoverede familieboliger og fire nyetablerede boliger. Målet med renoveringen er at skabe
bedre og mere funktionelle boliger samt plads til fællesskab.
Renoveringen blev vedtaget på et beboermøde i oktober
og forventes at starte op i slutningen af 2022.
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NYE TAGE
TIL KAPPELSDAL
I DET NYE ÅR SKAL KAPPELSDAL I HAMMEL
HAVE NYE TAGE, BRØNDE OG NEDLØB.
Det blev vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde, som blev afholdt i september. Tagene på afdelingens
66 boliger er efterhånden ved at være nedslidte, og beboerne var derfor enige om, at der skulle en udskiftning
til. De gamle brune tagplader erstattes med nye sorte.
Sammen med tagudskiftningen etableres også flere
nedløb fra tagrenderne for at sikre et godt afløb fra de
nye tage. Det betyder også, at der skal etableres flere
brønde, så afløbene kan komme af med vandet.

TEST MED PRØVEBOLIG

BYGGEUDVALG

Allerede i uge 48 starter vi med at skifte taget på nr. 78
og nr. 80. Dette hus fungerer nemlig som prøvebolig,
så vi kan afprøve teknikker og arbejdsgange, inden den
reelle udskiftning går i gang. Når vi i det nye år for alvor starter op, betyder det, at alle teknikker og arbejdsgange allerede er afprøvede.

I forbindelse med renoveringen er der nedsat et byggeudvalg, som indgår i projektets forløb. Formålet er at
sikre god dialog og gode arbejdsgange. Byggeudvalget
består af afdelingens formand, tre beboere samt bygningsansvarlig Ole Juul.
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DEL DIN
HOBBY
VED DU, HVAD DIN NABO INTERESSERER
SIG FOR OG OMVENDT?
Erfaring viser os, at de forskellige afdelinger ofte gemmer på flere sjove hobbyer og kompetencer, end man
regner med.

LOTTE FRA
POPPELHEGNET
ELSKER AT BAGE
FLOTTE KAGER
OG ER GOD TIL AT
DELE UD AF SIN
VIDEN OG LÆRE
FRA SIG.

Måske du drømmer om at lære at bage flotte kager, og
den vildeste kagemager bor lige rundt om hjørnet, uden
du ved det? Det kan også være, du selv har en interesse, du vil fortælle om, eller at du mangler en at dele din
interesse med? Uanset hvad vil vi rigtig gerne hjælpe
med at sprede budskabet.
Ring til Marie fra AL2boligs kommunikationsafdeling på 8880 5153 eller send en mail til
kommunikation@AL2bolig.dk

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

AFDELING 307
FYLDER 60
PÅ HENRIK HERTZ VEJ OG
VIBYVEJ I ÅBYHØJ LIGGER
AFDELING 307. DET HAR
DEN GJORT SIDEN 1960.
Beboerne havde set frem til 2020,
hvor de kunne fejre afdelingens 60
års jubilæum. En fest blev det dog
desværre ikke til, da en pandemi
kom i vejen.

Det er ikke kun afdelingen, som kan
fejre 60 års jubilæum i år. På to af
afdelingens adresser bor nemlig to
beboere, som har boet i afdelingen
helt fra start. Det skulle selvfølgelig
fejres, og afdelingsbestyrelsen besøgte derfor både Aase og Bent, som
hver fik overrakt en jubilæumskurv.
Stort tillykke til hele afdeling 307.
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AASE
Ja, jeg har boet her i 60 år. Og så
endda i samme lejlighed. Meget
har forandret sig igennem tiden,
men mine naboer – dem har jeg
aldrig været utilfreds med.

BENT
Jeg har boet i samme opgang i
alle 60 år. Jeg var faktisk den
allerførste til at flytte ind i afdelingen, så det er lidt sjovt. En anden sjov historie er, at Hr. Stein
fra Matador har boet i nr. 70 engang. Han arbejdede på Aarhus
Teater, så ham har jeg kørt i bus
med ned i byen mange gange. Jeg
har altid været glad for at bo her,
og jeg kommer først herfra, når
de henter mig i en kasse. Jeg kan
ikke leve andre steder.
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TUREN TIL
NORSMINDE
EN SOLSKINSDAG TOG EN FLOK BEBOERE
FRA ÅBYHØJGÅRD PÅ UDFLUGT TIL NORSMINDE STRAND.
Efter en halv times utålmodig trippen i bussen dertil
kom vandet endelig til syne igennem busruden.
”Det her, det er bare det fedeste,” udbrød Sumaya, i
samme sekund hun steg ud af bussen.
Og så gik tiden ellers stærkt. Dagen stod på krabbefiskeri, frokost i det fri og et ordentligt skyl regnvejr.
Vi fik erfaret, at det ikke er nemt at male på sten i regnvejr, og ikke mindst, at Åbyhøjgård gemmer på et helt
unikt fællesskab.
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GAMMELT TRÆ
FÅR NYT LIV
ET TRÆ SOM SKAL FÆLDES, KAN SAGTENS LEVERE VIDERE SOM NATURENS
EGEN KUNST.
Det var, hvad Jeppe tænkte, da det store træ skulle lade livet i afdeling 314. Jeppe er ansat som grøn
medarbejder hos Driftscenter Åbyhøj, og med
sig i bagagen har han en særlig forkærlighed for
træskulpturer.
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Derfor var det oplagt for Jeppe at give beboerne i
Strandborg lidt fint at kigge på, når de bevæger sig
rundt i afdelingen.
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BYDELSMØDRE OG BABA
FORÆLDRENETVÆRK FOR FÆDRE
OG MØDRE I TILST
MÅSKE DU HAR HØRT NAVNENE FØR. MEN HVAD GÅR DET EGENTLIG UD PÅ?

BYDELSMØDRE
Siden 2008 har Bydelsmødre-projektet gjort en kæmpe forskel for kvinder landet
over. I Tilst er endnu gruppe
stærke kvinder i gang med
at blive uddannet som Bydelsmødre. Det nye hold
mødes hver mandag, hvor
de lærer hvordan, de kan
hjælpe andre kvinder med
at navigere rundt i det danske samfund og de mange
offentlige systemer.

BABA
Far er vigtig for børn udvikling. Det er der ingen tvivl om
hos Baba. Baba er en landsdækkende organisation, der
siden 2015 har uddannet
fædre i at hjælpe andre fædre med at være mere deltagende i deres børns liv. Nu
er Baba kommet til Tilst, og
syv fædre er lige nu i gang
med at suge læring og værktøjer til sig.
Vil du vide mere?
Kontakt boligsocial leder
Hans Christian Knudsen:
hck@AL2bolig.dk
6029 4142

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Vil du vide mere?
Kontakt boligsocial medarbejder Anne Dixgaard:
ald@AL2bolig.dk
6029 4145
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ÅBYHØJGÅRD OG RED BARNET
PÅ FAMILIELEJR
”WOW, SKAL VI SEJLE DEROVER? DET HAR JEG ALDRIG
PRØVET FØR,” LØD DET
FRA EN AF DELTAGERNE PÅ
SOMMERENS FAMILIELEJR.

særligt i år, har ikke mulighed for at
komme på ferie ligesom deres venner, hvor sommerferie er lig med
sommerhus, strand, telttur og oplevelser.

I år var første gang, beboerne fra
Åbyhøjgård kunne komme på familielejr i sommerferien. Mange, og

Derfor gik den boligsociale indsats i Åbyhøjgården og Red Barnets
lokalforening sammen om at give

HAWA DAHIR: BEBOER
I ÅBYHØJGÅRDEN OG
INITIATIVTAGER

HEIDI RITTO: LEJRLEDER
OG NÆSTFORMAND I RED
BARNETS LOKALFORENING
I AARHUS

SAFIYA: BEBOER I
ÅBYHØJGÅRDEN OG
RENGØRINGSPERSONALE
PÅ FAMILIELEJREN

Jeg ville gerne arrangere en familielejr, da jeg tidligere har gjort det
med en veninde i Odense. Familielejren er et vigtigt projekt, da det
giver en fælles oplevelse, og noget
familierne kan tale om - også når de
kommer hjem. Der var en hyggelig
stemning, og det var fedt at se, at
folk gav det en chance og tog med.

Samarbejdet om familielejren har
virkelig været et værdifuldt projekt,
som vi håber, vi kan udvide i fremtiden. Det har været fedt at se, at vi
kunne udvikle en idé og få det til at
lykkes. Og så har det været en fornøjelse at overvære, hvordan vores
idé blev modtaget af familierne.

Det var dejligt og hyggeligt at arbejde på lejren, og jeg savner det.

Beboerne har taget ansvar, både i
forhold til deres deltagelse i lejren,
men også på den måde de har taget
del i fællesskabet. Vores samarbejde med boligforeninger og kommunen er en unik mulighed for at
nå ud til de familier, der har brug
for det.

Det var fedt at være sammen med
mange nationaliteter; der var både
arabere, danskere, somaliere og
tyrkere.

Det var virkelig dejligt at samarbejde med Red Barnet og Heidi. Der var
struktur og ro, og aktiviteterne var
gode. Det var en god oplevelse at
være frivillig. Jeg var særligt inde
over maden og sørgede for, at vi fik
hjemmelavet mad.
Jeg vil helt klart opfordre andre beboere til at være mere aktive og starte ting op. Det kan være, det bliver
til noget, det kan være, at det ikke
gør. Så hvis har du overskuddet og
interessen, skal du kaste dig ud i det.

Heidi og Red Barnet har i år afholdt
ni sommerlejre, hvoraf den ene var
med Åbyhøjgården.
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familier i Åbyhøjgården mulighed
for at komme på familielejr.
Sammen med frivillige fra Red
Barnet brugte familierne en lille
uge på BGI-akademiets nye livstilsefterskole på Hjarnø.

Om aftenen når jeg havde fri, drak
vi the sammen og lavede bål. Nogle
af os kvinder lavede henna på fingrene og Peter, som var frivillig på
lejren, fik også henna på fingrene.

DERFOR BØR DU HAVE
EN INDBOFORSIKRING
VI OPFORDRER TIL, AT ALLE BEBOERE
TEGNER EN PRIVAT INDBOFORSIKRING.
Der findes en række situationer, hvor det er beboerens egen forsikring, der skal dække udgifterne, hvis
der sker en skade. Det gælder også, hvis skaden opstår
under en renovering. Det kan fx være:
•
•
•
•

Tyveri/indbrud
Vandskader
Brandskader
Private ansvarsskader

Med den rette indboforsikring vil du udover erstatning for ødelagt indbo (møbler, tøj, elektronik og andre personlige ejendele), også få dækket udgifter til genhusning, rengøring, udgifter
til opmagasinering og lignende.
Alle disse udgifter kan løbe op i mange tusinde
kroner. Og det er altså en udgift, du selv skal betale, hvis du ikke har tegnet en indboforsikring.

GENHUSNING

AL2bolig tegner en forsikring for selve bygningen, fx i
tilfælde og brand- og stormskade, samt til de tilhørende
installationer fx skjulte rør, glas og sanitet.

Du kan læse mere om indboforsikring på
www.AL2bolig.dk under for beboere – forsikring.

Du kan således godt blive ramt af en skade uforskyldt,
som du selv er nødt til at forsikre.

LOG PÅ MIN SIDE
NÅR DU LOGGER PÅ MIN SIDE PÅ
WWW.AL2BOLIG.DK, KAN DU BLANDT
ANDET:
•
•
•
•

Holde øje med din husleje og afdelingens økonomi
Stille forslag til afdelingsmødet
Leje selskabslokaler og gæsteværelser
Finde alle blanketter

HAR DU GLEMT DIN KODE?
Indtast din e-mail i øverste felt og tryk ’Glemt
adgangskode’. Du vil herefter modtage en mail med et
link, så du kan lave en ny kode.

DRILLER DET?
Så kan Kim Vester hjælpe.
kv@AL2bolig.dk / 88 80 51 63
AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Dog skal du som beboer være opmærksom på, at skader
på indbo som følge af vand, fx ved brud på et vand- eller
varmerør, skal dækkes af din egen private indboforsikring, mens skader på bygningsdele, gulve, vægge, lofter
og lignende dækkes af AL2boligs bygningsforsikring.

Hvis din bolig rammes af en skade, fx en brand, kan du
risikere at skulle genhuses i en anden lejlighed. Denne genhusning er AL2bolig ikke forpligtet til. Det er din
egen forsikring, der skal stå for selve genhusningen og
udgifterne hertil.
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EN BYGGECHEF
RIGERE
SOM NOGET NYT HAR AL2BOLIG FÅET SIN
HELT EGEN BYGGECHEF.
Kristina Rytter er ny byggechef i AL2bolig og dermed
fjerde medlem af direktionen.
Kristina er uddannet arkitekt og har blandt andet en
fortid som chefrådgiver hos Kuben Management, som
kunstkonsulent ved Midtjyllands Kunst Center, og så
har hun erfaring med bygherrerådgivning og projektudvikling fra D.A.I.

Som byggechef får Kristina ansvaret for en mindre
byggeafdeling, som til daglig arbejder med alt nybyggeri i AL2bolig og de renoveringer som godkendes i
AL2boligs byggeudvalg.
Det betyder, at vi i løbet af efteråret har afviklet vores
faste og gode samarbejde med byggedirektør Ole Nielsen
fra Boligselskabet Sct. Jørgen i Viborg.
Ved at Kristina indgår i direktionen, sikrer vi, at nybyggerier og store renoveringssager får den optimale
ledelsesfokus.

ALRUM

NY OPGAVEGRUPPE
I STØBESKEEN
GÅR DU RUNDT MED GODE IDEER TIL,
HVORDAN VERDENSMÅL OG BÆREDYGTIGHED KAN KOMME PÅ DAGSORDENEN I DIT
BOLIGOMRÅDE?
Til næste år skal en ny opgavegruppe i AL2bolig samarbejde om emnet ”FN’s Verdensmål for en mere bæredygtig verden”.
AL2boligs arbejde med bæredygtigt nybyggeri er vi både
stolte af og kendte for. Men hvordan kan vi i den daglige drift og i livet i afdelingerne bruge verdensmålene til
at arbejde endnu mere frem mod en mere bæredygtig
fremtid?
Det er et af mange spørgsmål, som vi skal arbejde med,
når vi inviterer indenfor i den spændende opgavegruppe, som starter op i det nye år.

HVAD ER EN OPGAVEGRUPPE?
En opgavegruppe er en midlertidig nedsat arbejdsgruppe. En opgavegruppe består af medlemmer fra organisationsbestyrelsen, medarbejdere
fra AL2bolig, medlemmer af afdelingsbestyrelser
og beboere.
Formålet er at styrke samarbejdet mellem organisationsbestyrelsen og afdelingerne og skabe gode
løsninger.
Du kan læse mere om vores tidligere opgavegrupper på www.AL2bolig.dk under:
for beboere/beboerdemokrati/opgavegrupper

Er du allerede nu interesseret i at høre mere/deltage i
opgavegruppen, så send en mail mærket ”Opgavegruppe verdensmål” til csj@AL2bolig.dk
Den kommende opgavegruppe faciliteres af Charlotte
Schjødt Jensen, som er udviklingskonsulent hos
AL2bolig.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Afdelingsbestyrelserne får direkte besked på mail, og
det vil derudover også blive annonceret på
www.AL2bolig.dk

TUSINDVIS
AF TESTS I TILST
OTTE GANGE HAR REGIONENS MOBILE TESTENHED
VÆRET FORBI BYDELSHSET
I TILST.
Den mobile testenhed tilbyder
Covid-19 test uden tidsbestilling til
symptomfrie borgere over 12 år.
Fremmødet har været stort, de
gange den mobile testenhed har
været forbi Tilst. Rekorden blev sat
fredag den 6. november, hvor hele
1043 personer blev testet. Det vidner om, at folk tager ansvar for dem
selv og dem omkring sig.
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HOLD ØJE MED
HJEMMESIDEN OG
FACEBOOK
Hvis den mobile testenhed kommer forbi igen, annoncerer vi dette
på www.AL2bolig.dk og på vores
Facebook side.

ER DU TILMELDT SMS-SERVICE?
I forbindelse med muligheden for test har vi sendt SMS’er
ud til de beboere, som er tilmeldt vores SMS-service.
SMS-service bruges normalt til vigtig information vedr.
drift, men er altså også blevet brugt til at sprede det vigtige
budskab i denne helt ekstraordinære situation.
Som udgangspunkt er du som beboer tilmeldt SMS-service
automatisk. Dette gælder dog ikke, hvis du har taletidskort, hemmeligt nummer eller et erhvervsmobilnummer.
I disse tilfælde skal du tilmelde dig manuelt på
www.AL2bolig.dk under Om Os – Kontakt – SMS service.

ALRUM

DET EKSTRAORDINÆRE
AFDELINGSMØDE
ÅRETS ORDINÆRE AFDELINGSMØDER ENDTE MED AT BLIVE AFLYST, MEN DET ER
MULIGT AT AFHOLDE EKSTRAORDINÆRE
AFDELINGSMØDER, HVIS OMSTÆNDIGHEDERNE TILLADER DET.
Flere afdelinger har allerede fået stablet et ekstraordinært afdelingsmøde på benene. Det gælder blandt
andet Langkærparken, som fik afholdt sit møde den 3.
november.

VI SKAL PASSE PÅ OS SELV OG HINANDEN

blandt andet, at du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt i lokalet.

HVORFOR ER AFDELINGSMØDET VIGTIGT?
Afdelingsmødet er vigtigt, fordi det er her, du som beboer har mulighed for at få indflydelse på livet i og driften af din afdeling. Det er også her, medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt.

SIDDER DU I EN AFDELINGSBESTYRELSE,
OG VIL I GERNE AFHOLDE ET
EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE?
Så kontakt Kim Vester på: kv@AL2bolig.dk / 8880 5163

Til Langkærparkens møde var det på med mundbindet, når
man bevægede sig rundt i lokalet.

Der var god afstand imellem deltagerne, som alle
skulle kigge i samme retning mod talerstolen.
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Derfor skal de ekstraordinære afdelingsmøder indrettes efter myndighedernes retningslinjer. Det betyder

KONTAKT UNDER COVID-19
GRUNDET COVID-19 ER PERSONLIG BETJENING
KUN MULIGT EFTER AFTALE. DER ER KRAV
OM MUNDBIND VED RECEPTIONERNE I ADMINISTRATION OG DRIFTSCENTRE. SELVOM
DØRENE ER LUKKET, ER TELEFONERNE STADIG
ÅBNE:
TELEFONTIDER ADMINISTRATION:

TELEFONTIDER DRIFTSLINJEN:

Mandag til torsdag: 9 – 12 og 13 - 15
Fredag: 9-12
87 45 91 91
info@AL2bolig.dk

Mandag til torsdag: 7 – 12 og 13 - 15
Fredag: 7 - 12
8745 9191
driftslinjen@AL2bolig.dk
AL2BOLIGS BEBOERBLAD

MØD DEM I DEN
ANDEN ENDE AF RØRET
ELMIRA
Du snakker med mig, når du får fat i omstillingen. Jeg er den, der finder ud af, hvem du så
skal snakke med. Jeg har været hos AL2bolig siden 2013. Jeg startede som afløser i økonomi, og
i 2014 rykkede jeg ind i ekspedition, hvor jeg har
været siden.

HVAD ER DET VIGTIGSTE FOR
DIG MED DIT ARBEJDE?
Det vigtigste for mig i mit arbejde er at hjælpe
beboerne, så godt jeg kan, og at give dem en god
oplevelse når de ringer til os.
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HVAD LAVER DU, NÅR DU IKKE
ER PÅ ARBEJDE?
I min fritid går jeg rigtig meget op i at træne, og
så bruger jeg meget tid med min franske bulldog
Nellie.

BENT
Jeg er afdelingsleder i Ekspeditionen og Udlejningen, og jeg har været en del af AL2bolig i 13
år. Forleden var der en beboer, der sagde; ”Du
lyder som ham på telefonsvareren”. Så grinte
jeg lidt, for det er nemlig rigtigt – det er mig.

HVAD ER DET VIGTIGSTE FOR
DIG MED DIT ARBEJDE?
Det er nok at opfylde beboernes behov. Jeg kan
godt lide beboerkontakten og at skulle sætte
mig ind i deres situation, tanker og behov. Derudover har jeg nogle knalddygtige kollegaer, der
gør, at man hele tiden er nødt til at oppe sig for
at følge med. Det er virkelig motiverende.

HVAD LAVER DU, NÅR DU IKKE
ER PÅ ARBEJDE?
Jeg går vildt meget op i musik. Min kammerat og
jeg er ved at lave et ’Projekt Dylan’, som er en
blanding af foredrag og live musik. Så det går der
rigtig mange timer med.

ALRUM
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GÅ PÅ NISSEJAGT
I ÅBYHØJ
DRILLENISSERNE ER PÅ SPIL I ÅBYHØJ, OG
HAR LAVET NISSELØJER I OMRÅDET OMKRING FRIRUM. HJÆLP OS MED AT FINDE
DRILLENISSERNES SPOR!

HVORDAN GØR VI?

Fra 1. til 17. december kan børn op til 12 år tage deres
forældre eller bedsteforældre i hånden og gå på jagt
efter drillenissernes spor.

HVOR FOREGÅR DET?

HUSK!

Når I har talt alle nisser og nissespor, sender I en sms
til 60 29 41 39. Skriv antal nisser og nissespor, barnets
alder og adresse. Har I talt rigtigt, får I en lille gave i
postkassen.
I området omkring Frirums have, Vibyvej 63B, Åbyhøj.

At holde afstand hvis I møder andre familier på nissejagt. Husk også at
passe på nissernes ting. Ellers kan det være, drillenisserne kommer og
laver løjer hjemme hos dig!

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

JOHANS HAVE
FOR JOHAN PÅ BØRUPVEJ ER PLANTER MERE END BARE PYNT. PLANTER ER SMÅ
VÆSENER, OG DE HAR NÆSTEN ALLE EN HISTORIE AT FORTÆLLE.

I baghaven får Johan ofte rådyr på besøg, som han fodrer med müsli. Her er også solsikker og en flot busk med
en sjov historie.
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”For mange år siden var Dronningen på Moesgaard
for at indvie en udstilling. Som pynt var der sat laurbær kirsebær ved indgangen, som derefter blev sat
ud i atriumgården for at visne hen. Men så længe
der er liv, er der håb. Jeg overtog planten, og fik liv
i den igen. Nu står den her, og så har mine to brødre
fået en aflægger hver”.

Johan er ikke bleg for de mere eksotiske planter, som
den kødædende plante, han stolt viser frem:
”Når fluen nærmer sig planten, så hapser planten
fluen og sluger den ned i sin lange hals. Her danner
den så noget gift, som slår den ihjel. Og fluen kan ikke
nå at kravle op igen inden. Det er lidt trist for fluen,
men det er jo sådan, det meste hænger sammen her i
livet.”

Det er altid godt med lidt kulør. De brune, og anonyme,
blomster er blevet peppet op, så de stråler i den klareste
blå farve:
”Det behøver jo ikke være så kedeligt det hele”,
siger Johan.

ALRUM

Også arkæologi fylder meget i Johans liv:
”Jeg har fundet en sten ved Hou med planteaftryk.
Den stammer helt tilbage fra dinosaurernes tid”,
fortæller han med begejstret stemme.
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Planter har også brug for kærlighed. Mens vi går
rundt, får flere buske et kram og et par ord, mens
Johan fortæller løs:
”Under Corona har jeg tit været ude ved min gamle
arbejdsplads Moesgaard, hvor jeg har krammet træerne, så både de og jeg fik lidt nærvær”.

Johan er glad for at bo på Børupvej, hvor han har
plads til sine planter. Og særligt én ting har vakt
begejstring i år:
”Ved siden af mig bor en familie, som fik en lille
baby tilbage i juni. Rose hedder hun. Hun er så sød,
og navnet – ja det er jeg helt vild med”, griner Johan.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

VI BYGGER NYT
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LAURITSHØJ, SKØDSTRUP
Det er efterhånden er stykke tid siden, de første beboere rykkede ind i rækkehusene på Lauritshøj. Første
etape af byggeriet stod nemlig færdig tilbage i juni, og
der knokles lige nu på højtryk for at få afdelingen helt
færdig til foråret 2021.
Den nye afdeling ligger tæt på skole, indkøb og flot natur,
og flere af boligerne har havkig. Afdelingen har solceller, og så er den også astma- og allergivenlig.

Det betyder også, at der ikke må ryges på matriklen, og
at materialer og beplantning er allergivenligt.
Det er arkitektfirmaet WE Architecture og JWH Arkitekter, som har tegnet de 53 boliger med en ambition
om at skabe boliger af høj kvalitet og bæredygtighed.
Særligt for afdelingen er det kommende fælleshus, som
skiller sig ud og springer i øjnene med sin runde facon.

ALRUM

Lauritshøj i Skødstrup.

ÅBYEN, SØREN FRICHS VEJ
Boligerne bliver en del af en bebyggelse med blandede
boformer. Halvdelen af bebyggelsen boliger er nemlig
private. Det er med til at skabe mangfoldighed, og lægger op til fællesskab på tværs af det private og almene.

Den nye afdeling skal hjælpe til med at skabe en levende
og mangfoldig bydel langs Søren Frichs Vej. Åbyen bliver
AL2boligs mest bynære afdeling med en cykeltur på kun
7 min. til midtbyen.

Luplau og Poulsen er arkitekterne bag byggeriet, og JCN
er entreprenør. Vi forventer etapevis indflytning i løbet
af 2022.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Tilbage i maj underskrev vi købskontrakt, samarbejdsaftale og entrepriseaftale på vores nye afdeling i Åbyen.
Afdelingen kommer til at bestå af 117 boliger, hvoraf de
14 kommer til at være såkaldte ’små billige boliger’.
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VELKOMMEN
TIL KLUB8230
I EN TID HVOR MEGET ER SAT PÅ PAUSE, ER
DET RART AT SE, NÅR DE SMÅ FÆLLESSKABER SPIRER FREM. SAMMEN MED FRIVILLIGCENTER AARHUS HAR SYV UNGE BEBOERE SKABT RAMMERNE FOR DET, SOM DE I
DAG KALDER KLUB8230.
”Vi er en gruppe drenge fra Åbyhøj, der har valgt at
tage initiativ for vores område, så primært unge har et
sted, hvor de kan trives og har et samlingspunkt. Her
kan unge i stedet for at færdes ude på gaden være med
til at danne et fællesskab med andre unge og beboere i
Åbyhøj.”
Sådan lyder beskrivelsen af et nyt fællesskab for unge
i Frirum. Initiativtagerne bag er syv unge, der har det
til fælles, at de ønsker rammerne til at mødes. Sammen
med Frivilligcenter Aarhus har de hen over sommeren
og efteråret arbejdet med at definere klubbens formål,
værdier og hvad der skal til for at drive en klub.
”Med klubben hjælper vi ikke kun os selv men også andre unge ved at give dem et sted at være. Klubben er et
sted for unge mennesker, hvor vi kan være uden at få
problemer,” forklarer Amin, som til dagligt studerer på
pædagoguddannelsen. Sammen med sine venner har
han taget initiativ til at starte klubben.

”Da vi mødte de unge i sommer, havde de et fælles ønske om at skabe et sted, hvor de kunne møde folk fra
deres nærområde og derigennem få bedre sammenhold
og opleve færre fordomme. Siden har de arbejdet med
at gøre det ønske til virkelighed. Og nu er de kommet i
mål og har fået bevilget penge fra kommunen til at drive klubben. Det er helt vildt sejt, og de unge har været
reflekterede og haft mange gode tanker i processen. Det
har været en fornøjelse at arbejde med dem”, fortæller
Jane Lykkegaard Duncker, projektleder i Frivilligcenter
Aarhus.
”Det har været sjovt at få lov til at bestemme for en
gangs skyld. Vi er på en måde voksne. Jeg har været med
til at skabe noget sammen med andre på min alder,”
forklarer en anden aktiv bruger af klubben.
Klub8230 har åbent hver torsdag kl. 19 i Frirum,
Vibyvej 63B, 8230 Åbyhøj.
Tilmelding: Skriv og tilmeld dig klubben på facebookgruppen ’Klub8230’
Klub8230 er støttet af @GENLYD #genlydaarhus

ALRUM

LÆR AT
LAVE RAP

Så kommer her en fantastisk og unik mulighed. Fra
februar 2021 har du muligheden for at deltage i et spændende forløb i Åbyhøj, hvor du kan lære, hvordan man
producerer rap. Du bliver trænet i at lave rim, skrive
tekster og indspille. Forløbet afsluttes med, at du indspiller og optræder med din rap for forældre, venner
og andre beboere i området - alt efter hvad Covid-19
situationen tillader.
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BOR DU I ÅBYHØJ, OG VIL DU GERNE LÆRE
AT LAVE RAP?

Organisationerne 100% for Børnene og Ubumi Prisons Initiative står bag forløbet i samarbejde med rapeksperterne RAPOLITICS. Forløbet tager udgangspunkt
i nogle af de vilkår og følelser som gadebørn, fængslede
unge og udsatte unge i Kenya, Ghana og Zambia har til
fælles. Forløbet strækker sig over seks onsdage i tidsrummet 17-20. Vil du vide mere om forløbet, kan du
henvende dig til Dorte fra AL2bolig på dp@AL2bolig.dk
eller 6029 4139.

VIL DU VÆRE AMBASSADØR?
Som ambassdør for projektet skal du hjælpe med
at finde deltagere, give en hånd med til de praktiske opgaver, være imellem 13 og 20 år og bo i
Åbyhøj.
I retur får du erfaring, rapværktøjer og et sjovt
fællesskab med andre unge i Åbyhøj.
Kontakt Dorte på dp@AL2bolig.dk eller
60 29 41 39 hvis du vil være med.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

LIGGER DU INDE MED
EN SJOV HISTORIE
ELLER MÅSKE
EN GOD IDÉ?
Så vil vi meget gerne høre den og måske fortælle den videre i næste udgave af ALRUM.
Send os en mail på: kommunikation@AL2bolig.dk

EFTERÅRSFERIE
I ÅBYHØJGÅRD
DER VAR GOD OPBAKNING TIL DE FAMILIEVENLIGE FERIEAKTIVITETER I ÅBYHØJGÅRD.
Sådan en efterårsferie får hurtigt ben at gå på. I løbet
af uge 42 blev der både kreeret tryllestave i Farveladen
og skåret græskarlygter til den store guldmedalje. En
medalje blev det også til for et par seje drenge, der var
med til to dages brydeskole i samarbejde med Brydeklubben Thrott ved Åby Skole.
Efterårsferiens helt store hit var turen til Randers
Klatrepark, hvor modige børn og forældre kastede sig
op i trækronerne, mens mindre søskende og forældre
heppede, legede og bagte snobrød. Ferieaktiviteterne
blev sluttet af med græskarudskæring og varm kakao i
skøn efterårssol.
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JULEKRYDSORD
FIND DET HEMMELIGE KODEORD OG VÆR
MED I LODTRÆKNINGEN OM AT VINDE EN
GAVEKURV MED GODTER!
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30

11
12

HAR DU FUNDET KODEORDET? Så send det i en mail til

kommunikation@AL2bolig senest den 31. december 2020.
Er kodeordet korrekt, deltager du i lodtrækningen om at vinde en gavekurv med godter.

LODRET

VANDRET

1. Nissen som bor i Rigsarkivet i København
2. Fornavnet på tegnefilmsfigur og vært på
Disneys Juleshow
3. Når du strammer garnet, kvæler du jo …
5. Pigen som møder Jesus i en TV2 julekalender
7. Nogle spiser risalamande med kirsebærsauce,
andre bruger denne frugt til saucen
9. Landet hvor det første julehjerte blev flettet

4. Sløjfeformet julekage
6. Beklædningsgenstand som Anton revner i
Jullerup Færgeby
8. Krydderi som sættes i appelsiner til duft og pynt
9. Landet som opfandt risalamande
10. Gren som pynter og lægger op til kys
11. Frugt som kandiseres i juletiden
12. Slot som lægger hus til populær dansk
julekalender
ALRUM

FØLGER DU OS
PÅ facebook?
HVIS IKKE, SÅ GØR SOM CIRKA 700
ANDRE OG FØLG MED NÅR VI
NYHEDER, HISTORIER
OG GODE RÅD OP.

Find os på:
www.facebook.com/AL2bolig

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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LØBENDE LÆGGER

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

AL2BOLIG 87 45 91 91
TELEFONTIDER
Administration

Driftslinjen
Mandag - torsdag
Fredag

kl. 7.00 - 12.00
kl. 13.00 – 15.00
kl. 7.00 - 12.00

Mail: driftslinjen@AL2bolig.dk

Mandag - torsdag
Fredag

kl. 9.00 - 12.00
kl. 13.00 – 15.00
kl. 9.00 - 12.00

Mail: info@AL2bolig.dk

