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bi, at der de seneste måneder har været

os selv.

ekstraordinært megen omtale af den al-
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afdelingerne. Sidst, men ikke mindst,
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er det ikke med til at gøre administra-
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REVISIONSSELSKAB TIL
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Vi kan spørge os selv, om det er synd for

I AL2bolig regi er vi i gang med at ud-

AL2bolig har samme revisionsselskab

os, at hele den almene sektor nu står

arbejde CV til samtlige medlemmer af

som Østjysk Bolig. Derfor indkalder
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organisationsbestyrelsen som konkret

organisationsbestyrelsen revisionssel-
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dokumentation på bestyrelsens kom-

skabet til møde, hvor de får mulighed

for, er de beboere i Østjysk Bolig som er

petencer.
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mene sektor i medierne.
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Revisionsselskabet er organisationsbe-

gået efter i sømmene, vi udarbejder præ-

styrelsens vagthund. Det er dem, der

Allerede før skandalesagen havde Jyl-
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lands-Posten fokus på de almene boli-
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vinklede og, i min optik, forholds-

ﬁrkantede krav i forbindelse med brug
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vistensidige. Konﬂikter er godt medie-

af midler i afdelingerne.

Jeg ved, at en sag som denne kan sætte
mange tanker i gang. Sagen er alvorlig.

Fordelene ved ovenstående er, at vi får

Men vi kan også bruge den til noget. Om

”Katastrofen skal bruges rigtigt”, lyder

mere professionelle organisationer fra

et par år skal vi kunne se tilbage og sige,

det fra Bent Madsen, adm. direktør, BL

top til tå. Ulempen er en øget bureau-

at der rent faktisk kom noget godt ud af

– Danmarks Almene Boliger. Vi beﬁn-

kratisering og kompleksitet, idet vi

den. Vi ﬁk stillet skarpt på regler, nor-

der os i en vigtig tid, vi som almen sek-

lægger mere af vores energi i de interne

mer og samarbejder – og vi ﬁk en bedre

tor skal bruge til at lære af. Vi skal ikke

kontroller og procedurer i stedet for be-

almen sektor ud af det.

blot ﬁnde os i mediernes spørgsmål og

boernes trivsel og udviklingen i bolig-
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stof - det er nok læren af det.
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4 ÅR MERE MED BOLIGSOCIALT ARBEJDE
I LANGKÆRPARKEN
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VI BYGGER I ÅBYEN
Den 16. april tog vi officielt hul på byggeriet af
afdeling 129, Åbyen ved Søren Frichs Vej.

08
SAMMEN OM AT SLÅ SMITTEN NED
Lotte og Grethe hjælper til, når den mobile testenhed
besøger Bydelshuset hver onsdag.

20
5 TIPS TIL GENBRUG AF KAFFEGRUMS
Lad ikke kaffegrumsen gå til spilde. Brug den til
kroppen, haven eller som rengøringsmiddel.

DEN NYE BOLIGSOCIALE AFDELING
SOM NOGET NYT HAR VI VALGT AT SAMLE ALLE VORES BOLIGSOCIALE
KRÆFTER I ÉN AFDELING.

De boligsociale medarbejdere arbejder med beboerdemokrati, trivsel og aktiviteter i afdelingerne, og du kommer derfor helt sikkert til at støde på dem en dag. Indtil
da kan du møde dem her:
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Den nye boligsociale afdeling har kontor i administrationen i Tilst og består af en hel del kendte ansigter og et
par nye. Det er Hans Christian Knudsen, som er leder af
den nye afdeling.

EN NÆSTEN FULDTALLIG BOLIGSOCIAL AFDELING
SAMT PRAKTIKANT AMINA. (T.H.)

ALRUM

2

3

4

5

6

7

8

5

1

1.

Hans Christian Knudsen:
Leder af den boligsociale afdeling

2.

Dorte Pedersen: Boligsocial medarbejder

3.

Anne Lykke Dixgaard: Boligsocial medarbejder

4.

Gitte Boye Sandbjerg: Boligsocial medarbejder

5.

Mette Sørensen: Boligsocial medarbejder

6.

Tine Lotzkat Sonnichsen: Boligsocial medarbejder

7.

Freja Buch: Studentermedhjælper

8.

Karoline Klint:
Virksomhedskonsulent og uddannelsesvejleder

9.

Nanna Sadik:
Projektleder, Vær Med projektet i Åbyhøj

10. Fatima Ali:
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Aktivitetsansvarlig, Vær Med projektet i Åbyhøj
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VI BYGGER I ÅBYEN
DEN 16. APRIL TOG VI OFFICIELT HUL PÅ BYGGERIET AF
AFDELING 129 ÅBYEN VED SØREN FRICHS VEJ.
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Fundamentet er lagt, og ﬂere vægge er rejst. Alligevel
skulle det officielle spadestik selvfølgelig tages – for
bedre sent end aldrig.

lingen er en del af en samlet karré med blandede boformer, da der også opføres private boliger i den sydlige
ende af karréen.

Normalt tager vi første spadestik, før et byggeri går i
gang. Men som med så meget har Covid-19 sat bremsen
i.

Den nye afdeling skal være med til at skabe en ny, levende og mangfoldig bydel langs Søren Frichs Vej med
en cykeltur på kun 7 minutter til midtbyen.

Trods et beskedent deltagerantal var humøret højt, da
vi sammen med totalentreprenør JCN Bolig og arkitekterne Luplau & Poulsen langt om længe tog det symbolske spadestik.

Vi forventer etapevis indﬂytning i løbet af 2022.

117 BOLIGER TÆT PÅ AARHUS C
Afdeling 129, Åbyen kommer til at bestå af 117 boliger,
hvoraf de 14 bliver såkaldt ”små billige boliger”. Afde-

SE EN KORT FILM FRA
FØRSTE SPADESTIK.
SCAN KODEN MED DIN
SMARTPHONE.
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Formand for AL2boligs organisationsbestyrelse Anette Østerhaab i midten.
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SAMMEN OM AT SLÅ
SMITTEN NED
DE SIDSTE MANGE ONSDAGE HAR BUDT PÅ CORONATEST I BYDELSHUSET I TILST. DET ER
ET TILBUD, SOM MANGE BENYTTER SIG AF OG SÆTTER PRIS PÅ. OG SÅ ER DET ET TILBUD,
SOM IKKE VILLE KUNNE FUNGERE UDEN DE FRIVILLIGE KRÆFTER FRA VORES BEBOERE.

Lotte og Grethe er fast inventar, når den mobile testenhed ruller ind på adressen ved Bydelshuset i Tilst hver
onsdag. De koordinerer, servicerer og sørger for, at alt
går som smurt. Og det gør de ganske frivilligt.
Men hvad er det, som driver de to til at hive en hel dag
ud af kalenderen hver eneste uge?

HVAD LAVER I SOM FRIVILLIGE?
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Lotte: Jeg laver vagtskema for de frivillige, lægger information op og besvarer henvendelser på Facebook,
åbner huset og uddeler numre.
Grethe: Vi servicerer også testteamet, og sørger for, at
de har det godt med kaffebord og, engang imellem, lidt
hjemmebagt kage.

HVORFOR ER I FRIVILLIGE?
Lotte: For at være en del af løsningen og ikke problemet.
Grethe: Vi skal jo igennem det her, og vi skal hjælpe
samfundet. Vi er også begge ved at uddanne os til coro-

naguides gennem Aarhus Kommune. Det klæder os
godt på til at kunne besvare spørgsmål og henvendelser
om corona.

HVAD ER DET MEST UDFORDRENDE?
Lotte: Det er uden tvivl vejret. Hvis det står ned i stænger, kan vi mærke det på stemningen i køen. Vi kan jo
kun være 10-12 personer i huset ad gangen, så meget af
køen er udenfor.
Grethe: Ja, men det er vi jo ikke rigtigt herre over. Så
forsøger vi bare at skabe lidt god stemning og smile lidt
ekstra bag mundbindet.

HVAD ER DET BEDSTE?
Grethe: Jeg møder så mange mennesker, som jeg ikke
har set i hundrede år. Jeg har tidligere arbejdet som
dagplejemor og på lokalcenter Havkær, og jeg løber ofte
ind i folk derfra.
Lotte: At være frivillig her giver begrebet speeddating
en helt ny betydning. Vi kan genkende beboerne gang

Grethe (t.v.) og Lotte (t.h.)
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Der skal lyde et stort tak
til Lotte, Grethe og alle
de andre frivillige fra Tilst for
den store indsats og det gode
humør.

At være frivillig her giver
begrebet speeddating en
helt ny betydning
for gang, og de kan genkende os. Da frisørerne genåbnede, kunne vi også tydeligt se, at mange var blevet
klippet eller havde fået ny frisure. Så kunne vi småsnakke lidt om det.
Grethe: Ja, det med småsnakken er vigtig. Vi forsøger
altid at skabe god stemning ved at hilse på og tale med
beboerne.
Lotte: Og jeg har en tradition med at gå hele køen rundt
og snakke lidt med beboerne, mens de venter. Jeg skal

jo gå mine 10.000 skridt om dagen, og det
er altså en god måde at gøre det på.
En dag jeg var ude at gå, blev jeg også stoppet
af en mand, som takkede for, at vi gjorde det muligt for ham at blive testet. Han kunne genkende mig.
Det mindede mig i den grad om, hvorfor jeg gør det her,
og hvor vigtigt det er at hjælpe til.
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Bydelsmødrene i Tilst til diplomoverrækkelse på rådhuset.

BYDELSMØDRE KOMMER TIL ÅBYHØJ
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BYDELSMØDRE I ÅBYHØJ STARTER SNART OP, OG DU KAN VÆRE MED!

I øjeblikket søger vi kvinder i Åbyhøj, som har lyst til og mod på at
gøre en forskel for andre lokale
kvinder og mødre.
Grundet forårets coronarestriktioner er opstart af bydelsmødrene i
Bydelsmødrene fra Tilst samlet til undervisning
Åbyhøj udskudt til efter sommerferien. Til gengæld er glæden stor
over udsigten til at komme i gang
inden længe.
Som Bydelsmor får du en kort uddannelse, som klæder dig på til at
række ud og støtte andre mere sårbare eller isolerede kvinder, og du
bliver en del af et stærkt og meningsfuldt netværk som spreder sig
i Aarhus og på landsplan.

VIL DU HØRE MERE?
SÅ KONTAKT DORTE PÅ
60 29 39 41 /
DP@AL2BOLIG.DK
Bydelsmødrene til diplomoverrækkelse på rådhuset sammen med boligsocial medarbejder Anne Lykke Dixgaard.
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BIODIVERSITETEN BLOMSTRER
INTERESSEN FOR AT SKABE BEDRE VILKÅR FOR DANMARKS NATUR- OG DYRELIV
BLOMSTRER, OG NU ER BÅDE FUGLEBAKKEN OG LANGKÆRPARKEN OGSÅ HOPPET MED
PÅ BØLGEN.

I takt med at naturområder omlægges til landbrug, bebyggelse og produktion, uddør mange plante- og dyrearter. Derfor er det vigtigt at give lidt igen til naturen og
skabe gode vilkår for et sundt og mangfoldigt planteog dyreliv. Det kaldes også at fremme biodiversiteten.

Der opstilles desuden insekthoteller i nogle af felterne, som afdelingens børn
og den nærliggende børnehave inviteres til at lave.

FUGLEBAKKEN:
JA TIL BIODIVERSITET
I 2018 udsprang ideen om at skabe et mere mangfoldigt
naturliv på Fuglebakken. Og i 2019 besluttede man så
at nedsætte en arbejdsgruppe, som blandt andet skulle
hjælpe til med at søge ﬁnansiering til projektet.
Arbejdet bar frugt, og Friluftsrådet valgte at bakke op
om projektet med en støtte på 36.700 kr. Men så kom
Corona, og projektet blev udskudt til 2021.

Afdeling 145, Fuglebakken

LANGKÆRPARKEN:
BLOMSTERENG VOKSER FREM

Det biodiverse område skabes på engen ved siden af
fælleshuset. Projektets visuelle udtryk er inspireret af
Favrskov Kommunes byvåben og formes af en masse
stier. Felterne mellem stierne slås i forskelligt tempo
for at skabe gode vækstmuligheder for forskelligartet
plante-, insekt- og dyreliv.

Bor du i Langkærparken, har du måske bemærket de
mange maskiner, som har kørt rundt ved blok 10 og 23.
Her skal nemlig være en blomstereng, som skal fremme biodiversiteten. For udover at det er pænt at kigge
på, skaber en blomstereng også langt bedre vilkår for
dyre- og planteliv. Og det er jo netop det, biodiversitet
handler om.

I et af felterne, tættest på fælleshuset, sås vilde blomsterarter, og i et andet felt, som ofte er vådt, lægges
marksten som sammen med vandet giver gode betingelser for padder og ﬁrben.

Muligheden har vi fået af Aarhus Kommune, som i starten
af året udloddede en hel masse
blomsterfrø, som Langkærparken var så heldige at få fat i.

Afdeling 111, Langkærparken

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Nu har beboerne stemt, og det blev et ja til biodiversitet.

I HUS MED LAURITSHØJ
OPFØRSLEN AF SAMTLIGE 53 BOLIGER PÅ LAURITSHØJ I SKØDSTRUP ER NU I HUS,
OG DET RUNDE FÆLLESHUS STÅR KLAR TIL AT DANNE RAMMERNE FOR FREMTIDENS
FÆLLESSKAB.

Den nye afdeling på Lauritshøj er opført med etapevis
indﬂytning i takt med, at de forskellige delområder stod
klar. Byggeriet er nu færdigt, og afdeling 132 Lauritshøj
står klar som en samlet afdeling.

afdeling. Det er ikke tilladt at ryge på matriklen, såvel
inde som ude, og beplantningen er valgt ud fra et allergivenligt perspektiv.

I midten af bebyggelsen ligger fælleshuset som centrum for afdelingens fællesskab. I fælleshuset ﬁnder du
selskabslokale med køkken, opholdsrum og værksted.

WWW.AARHUSBOLIG.DK
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Rækkehusene på Lauritshøj er særlige i den forstand,
at de udgør AL2boligs første astma- og allergivenlige

Foto af Bo Amstrup
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Foto af Bo Amstrup

Foto af Bo Amstrup
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LÆS MERE OM
AFDELINGEN PÅ
WWW.AL2BOLIG.DK
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JESPER KNÆKKEDE KODEN
EFTER EN SPÆNDENDE LODTRÆKNING BLEV DET JESPER, DER LØB MED SEJREN SOM
VINDER AF KONKURRENCEN I SIDSTE UDGAVE AF ALRUM.

Jesper var bestemt ikke den eneste læser, som fandt
frem til det rigtige kodeord i kryds og tværs konkurrencen. Men i sidste ende afgjorde en lodtrækning, at præmien skulle leveres i Engparken i Åbyhøj.

En vinterdag i januar åbnede Jesper derfor døren op til
synet af en gavekurv fra Salling Super til en værdi af
500,-. Vi håber, at kurven hjalp til med at forsøde den
svære coronatid.

VIL DU OGSÅ VINDE
EN PRÆMIE?
SÅ SLÅ OP PÅ SIDE 30,
DELTAG I QUIZZEN
OG VÆR MED I
LODTRÆKNINGEN OM EN
BIOGRAFTUR FOR TO.
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NYRENOVEREDE UNGDOMSBOLIGER I ÅBYHØJGAARD
EFTER EN LÆNGERE RENOVERING TOG VI, TILBAGE I MARTS, ENDELIG HUL PÅ
UDLEJNINGEN AF DE NYRENOVEREDE UNGDOMSBOLIGER I AFDELING 310.

Man kan vist roligt sige, at ungdomsboligerne ikke er til
at kende. Samtlige boliger er blevet markant anderledes, og skaber nu langt mere sammenhæng med resten
af Åbyhøjgård.
Alle facader er blevet udskiftet, og består nu af steniplader som i resten af afdeling 110 og 310. For at skabe spil i boligernes udtryk vender pladerne dog lodret i
stedet for vandret.

UNGDOM ER LIG MED FÆLLESSKAB
Det er en af grundene til, at vi har valgt at erstatte de
daværende separate indgange med en fælles svalegang,
som lægger op til en hurtig snak eller et smil, når vejene
krydses.
Renoveringen af ungdomsboligerne er en del af den
omfattende helhedsplan, som afdelingen har været
igennem de seneste år.
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Efter

Stue

Køkken
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HELHEDSPLAN I EN CORONATID
AT FACILITERE BEBOERPROCESSER OP TIL EN HELHEDSPLAN ER NOGET, VI ER VANT TIL.
MEN AT GØRE DET MIDT I EN VERDENSOMSPÆNDENDE EPIDEMI ER EN HELT ANDEN SAG.

Tre af vores boligafdelinger har for nyligt skulle klædes
godt på til at stemme ja eller nej til en kommende helhedsplan; afdeling 156 i Hammel og afdeling 108 og 109
i Åbyhøj.
Der var bare lige én forhindring, som næppe er gået nogens næse forbi.
Coronavirus gjorde det svært for os at gøre, som vi plejer. Heldigvis har vi i dag en masse digitale værktøjer til
rådighed, og ikke mindst har vi nogle afdelingsbesty-

relser, som ikke er bange for at tænke ud af boksen og
prøve nyt.
Vi begav os derfor ud på ukendt land, da vi i foråret faciliterede de tre indledende beboerprocesser digitalt, og
det gyldne kryds på stemmesedlen blev sat hjemmefra
stuerne.

MEN HVORDAN GIK DET SÅ?
Det har vi spurgt de to formænd i Lindeparken og Digtergangen om.

JOHANN ELMO PEDERSEN
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Afdeling 108, Lindeparken |
Formand i afdelingsbestyrelsen
Helt overordnet gik det godt. Stemmeprocenten til
urafstemningen var høj og endte med et rungende ja.
Fra bestyrelsens synspunkt har det mest udfordrende
været, at forløbet har været meget komprimeret. Vi
har haft mange lange dage med lange møder og bestyrelsesmøder med kort varsel. Årsagen er helt praktisk,
at helhedsplanen skulle vedtages inden en bestemt
dato, hvis vi skulle nå at modtage støtte fra Realdania
til at undersøge, om vi kan genanvende murstenene.
Det ville vi enormt gerne, og vi måtte derfor gå lidt på
kompromis og ofre mere af vores tid for at få det bedste resultat.
Når det så er sagt, er det vigtigt at nævne, at vi som
afdelingsbestyrelse bakkede op om den digitale beboerproces og afholdelsen af urafstemningen.
Deltagelsen i de digitale informationsmøder var ikke
så stor, og vi var som bestyrelse en smule bekymrede
for, om alle var forstod, at de skulle stemme, og hvad
de skulle stemme om. For selvom mængden af løbende information og nyhedsbreve i postkassen har været
ﬁn, var det ikke en garanti for, at alle beboere forstod,
hvad der var i vente, og enkelte havde måske ikke engang tjekket postkassen.
Vi besluttede os derfor for at køre en aktiv informationskampagne i perioden imellem møderne og urafstemningen. Og det viste sig at give pote.

Afdelingsbestyrelsen ringede på hos alle beboere, med
behørig afstand og hyppig afspritning. Det gjorde vi
for at sikre, at beboerne vidste, at de skulle stemme,
og hvad de skulle stemme om. Samtidig fangede vi
også de beboere, som ikke taler dansk, og som måske
ikke var klar over, hvad der skulle ske.
De mange besøg gav helt klart beboernes opbakning et
løft, i og med at vi endte med en høj stemmeprocent og
et stort ja til trods for det sparsomme fremmøde til de
digitale informationsmøder.
Jeg vil uden tvivl anbefale andre bestyrelser at gøre det
samme, hvis de skulle stå i lignende situationer, og
ressourcerne er til det.
Til sidst vil jeg gerne takke for det gode samarbejde
vi som afdelingsbestyrelse har haft med byggechef
Kristina Rytter, direktionen og organisationsbestyrelsen. Det har vi været glade for.

ALRUM

GITTE BAARSCH
Afdeling 109, Digtergangen |
Formand i afdelingsbestyrelsen
Generelt synes jeg, at beboerne har været positivt
stemte over forløbet, men jeg har da også hørt folk
sige, at de hellere ville have haft et fysisk møde. Men
når det nu ikke har kunnet være anderledes, var det
godt nok.
Da vores beboersammensætning består af mange ældre, var de meget udfordret på det digitale møde, og de
ville som sagt nok helst have en orientering ved et traditionelt møde. Men det er mit indtryk, at de alligevel
ﬁk noget ud af det.

Urafstemningen gik godt, og der var en høj svarprocent.
For ikke at tabe beboere i processen burde der måske
have været en mulighed for at melde sig et sted, hvor
man kunne få noget hjælp. Der er jo også nogen, der
ikke har en computer, og dem er man også nødt til at
hjælpe på vej.

Digitalt informationsmøde i fuld gang.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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Det digitale informationsmøder gjorde det dog lidt
svært at stille spørgsmål.
Dem der holdt mødet snakkede selvfølgelig løs, og
hvor man normalt bare rækker hånden op for at stille
spørgsmål, skulle man her både høre efter og samtidig formulere et spørgsmål skriftligt. Hvis man ikke er
vant til at bruge computer, kan det jo godt tage sin tid
at få skrevet sit spørgsmål ned.

Jeg synes, at de fra AL2bolig har været gode til at orientere. Der er blevet hængt plancher op om helhedsplanen, og så har der også været nogle fysiske ståmøder, hvor folk kunne komme og stille spørgsmål.

FIRE ÅR MERE MED BOLIGSOCIALT
ARBEJDE I LANGKÆRPARKEN
SIDEN 2012 HAR AL2BOLIG, AARHUS KOMMUNE OG LANDSBYGGEFONDEN BETALT FOR
DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE I LANGKÆRPARKEN. ALLE TRE PARTER HAR NU BESLUTTET,
AT DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN SKAL FORLÆNGES, OG DET BOLIGSOCIALE
ARBEJDE FORSÆTTER DERFOR HELT INDTIL
IND TIL 2025
2025..
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DEN NYE BOLIGSOCIALE
BO
HELHEDSPLAN HAR FOKUS PÅ AT:
• Få ﬂere, og særligt unge i alderen 18-24, i job eller uddannelse
• Øge børn og unges sociale kompetencer
• Støtte Tilst Skole med aktiviteter der bringer fraværet ned og øger elevernes
sproglige færdigheder
• Støtte forældre i at træde stærkere ind i forældrerollen
• Styrke medejerskabet og det frivillige engagement i Langkærparken
• Styrke beboerdemokratiet og sikre en bredere deltagelse af beboere, så vi
opnår en mere repræsentativ sammensætning såvel aldersmæssigt, etnisk
som socialt
• Yde ekstra støtte
t
til beboere med trivselsudfordringer

ALRUM

HVAD ER EN
BOLIGSOCIAL
HELHEDSPLAN?
En boligsocial helhedsplan
arbejder med at skabe løsninger
på et boligområdes sociale,
uddannelsesmæssige og
økonomiske udfordringer.
Landsbyggefonden betaler 75%
af udgifterne til helhedsplanen,
mens resten ﬁnansieres af
kommune og boligorganisation.

FAMILIE SØGES TIL GRATIS
OVERNATNING I SHELTER
DET DIGITALE MAGASIN BO GODT SØGER EN FAMILIE, SOM KUNNE TÆNKE SIG AT
OVERNATTE I ET SHELTER OG DOKUMENTERE TUREN MED DERES MOBILTELEFONER.

Bo Godt ønsker at inspirere familier til at bruge naturen
og vise, at sommerferien ikke nødvendigvis behøver at
være dyr for at være hyggelig.
Derfor har de bedt os om hjælp til at ﬁnde en familie,
som kunne tænke sig en gratis overnatning i et shelter,
og som samtidig vil ﬁlme, hvordan deres aften, nat og
morgen forløber sig. Filmene skal bruges til en artikel
på www.bogodt-bl.dk

LYDER DET SOM NOGET FOR DIG OG
DIN FAMILIE?
Så skynd dig at kontakte Dorte Pedersen på:
dp@AL2bolig.dk / 60 29 41 39
Vi søger kun en enkelt familie, så det er først
til mølle.

Turen går til afdeling 315 i Højager, som har været så
venlige at stille deres shelter til rådighed.

OM
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BO GODT HED TIDLIGERE BEBOERBLADET OG VAR INDTIL 2019
ET TRYKT BLAD. DET ER NU UDELUKKENDE DIGITALT.
BO GODT UDGIVES AF BL − DANMARKS ALMENE BOLIGER.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

5 TIPS
TIL GENBRUG AF KAFFEGRUMS
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HOS AL2BOLIG ELSKER VI KAFFE. DE MANGE KOPPER EFTERLADER STORE MÆNGDER
KAFFEGRUMS, SOM DE FLESTE HÆLDER I SKRALDESPANDEN. MEN SÅ KOM JOAN PÅ
BANEN.

Joan arbejder som piccoline i administrationen i Tilst,
og for hende er det vigtigt at udnytte vores ressourcer
bedst muligt.

som vi får leveret to gange om ugen. For som Joan siger,
”det er da helt oplagt at genbruge dem i stedet for bare
at kyle dem ud”.

Al kaffegrums pakker hun derfor i poser og sætter frem,
så medarbejderne kan nappe en portion med hjem.

MEN HVAD KAN KAFFEGRUMS SÅ BRUGES TIL?

Og poserne hun bruger, de kommer fra frugtkasserne,

Kaffegrums indeholder nogle helt særlige næringsstoffer, som er guld værd for alt fra din hjemmelavede bodyscrub til effektivt insektmiddel.

ALRUM

1. LAV DIN EGEN BODYSCRUB
Bruger du også uanede mængder penge på dyre bodyscrubs? Så stop lige engang. Kaffegrums er nemlig
fremragende til en hjemmelavet bodyscrub, som er
hurtig at lave og supersund for huden. Kaffegrumsen
hjælper med at skrubbe døde hudceller af kroppen, og
så er det også fyldt med antioxidanter, som giver blød
og glat hud.

Sådan gør du:
1. Bland alle ingredienser sammen og rør godt rundt
2. Tilsæt evt. mere olie hvis du gerne vil have en
mere ﬂydende konsistens
3. Scub amok!
4. Får du ikke brugt det hele, kan du gemme resten i
en lufttæt beholder.
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Dét skal du bruge:
6 spsk. (brugt) tørret kaffegrums
6 spsk. rørsukker eller almindelig sukker
2 tsk. kanel
3 spsk. kokosolie

Det er vigtigt, at kaffegrumsen er helt tør, før du
bruger den. Er den fugtig, kan din bodyscrub hurtig
blive dårlig, og du vil ikke kunne gemme resten til
næste omgang.

2. FJERN LUGT MED GRUMS

4. FÅ RENE POTTER OG PANDER

Lugter osten i køleskabet? Så stil en skål med kaffegrums ind, så det kan neutralisere lugten.
Du kan også bruge kaffegrums til at fjerne dårlig lugt fra
dine sko. Find en gammel sok, hæld tørret kaffegrums
i og læg derefter sokken ned i skoen natten over. Dagen
efter vil din sko være lugtfri.

Fjern det mest genstridige snavs ved at tilføje en smule
tørret kaffegrums til dit opvaskemiddel.

3. BRUG KAFFEGRUMS SOM GØDNING
Kaffegrums er faktisk en virkelig effektiv, og naturlig,
form for gødning. Det indeholder nemlig kvælstoffer
som potassium og fosfor, der giver god næring til havens planter. Men pas på med at strø for meget over friske frø og unge planter. For meget koffein kan nemlig
chokere og have en negativ effekt på planterne i vegetationens tidligste fase.

5. FRA KAFFEGRUMS TIL EKSTRA MUMS
Gør din grillmad ekstra lækker ved at tilsætte en spiseskefuld kaffegrums i marinaden til kødet. Og bare
rolig alle ikke-kaffedrikkere. Kødet kommer ikke til at
smage af kaffe, men får en mild smag af røg og en dejlig
mør tekstur.

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

TO JUBILARER TO FORTÆLLINGER
HOS AL2BOLIG ER VI SÅ HELDIGE, AT MANGE AF VORES MEDARBEJDERE VÆLGER
AT BLIVE HOS OS I MANGE ÅR. MØD TO AF DEM HER.

MOGENS SKAARUP NIELSEN
Varmemester, Driftscenter Åbyhøj

40 ÅR HOS AL2BOLIG
Den 1. februar 2021 var en helt særlig dag for Mogens. Det var nemlig dagen, hvor han kunne fejre
at have været en del af AL2bolig i hele 40 år. Og ja,
du læste rigtigt. 40 år!
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Historien om Mogens og AL2bolig har altså rødder
helt tilbage til 1981. Det er selvsamme år som Ronald Reagan rykkede ind i det Hvide Hus, Metallica
blev født og Diana blev gift med Prins Charles.
Historien startede med, at Mogens blev ansat som
vicevært hos Åbyhøj Boligforening, som en del af
AL2bolig hed dengang. Her havde han fast base på
B.S. Ingemanns Vej i Åbyhøj, hvor han arbejdede
tæt sammen med daværende varmemester Preben
Farver.
Senere kom han til Langkærparken, hvor han var
ansvarlig for centret og børneinstitutionerne.
Centret, eller centergården som de ﬂeste kalder
det i dag, var helt anderledes dengang. Der var
posthus, bank, bibliotek, bager, pub og grillbar og
altså lidt mere liv, end vi er vant til i dag.

For 32 år siden ﬁk Mogens en ny kollega. Bo Reiff-Larsen, nu tidligere driftsleder, blev nemlig ansat som varmemester i Langkærparken. I takt med at ﬂere afdelinger kom til i Tilst, blev Mogens også fuldtidsansat som
varmemester.
I 2014 blev Mogens’ arbejdsliv vendt på hovedet. Han
ﬂyttede nemlig base fra Langkærparken til Hjortshøj,
hvor han blev ansvarlig for al vedligehold, inde og ude,
i Højager.

Derudover stod Mogens også i spidsen for al affaldskørsel i Langkærparken. Det var dengang,
alle opgange havde affaldsskakte. Én gang om
ugen bar viceværterne affaldet op fra kældrene,
hvorefter Mogens kørte det til vores helt eget forbrændingsanlæg på Tilst Vestervej. Det var en opgave, som snildt kunne tage 2-3 dage.

Efter nogle år indførte AL2bolig opdelingen imellem
grønne og blå driftsmedarbejdere. I 2000 var Mogens
blevet uddannet som ejendomsservicetekniker, og det
lå derfor i kortene, at han skulle være en del af det blå
team. I dag hører Mogens under Driftscenter Åbyhøj,
men har sin daglige ”base” i Hjortshøj, hvor han passer
afdelingerne: 315, 114, 313, 126, 312, 128 og 132.

Med en baggrund som udlært mekaniker blev Mogens senere også ansvarlig for vedligeholdelsen
af Langkærparkens maskinpark. Derefter ﬁk han
også opgaver som varmemester.

Selvom de 40 år hos AL2bolig har budt på mange forandringer, er der én særlig ting, som ikke har ændret
sig for Mogens; hans evne til at skabe gode relationer til
beboerne omkring sig.

ALRUM

DORTE SØGAARD FROST
Direktionssekretær

25 ÅR HOS AL2BOLIG
Den 6. maj kunne Dorte fejre sit 25 år jubilæum.
I marts 1996 søgte Dorte en stilling som vikarsekretær
i administrationen hos Aabyhøj Boligforening. Hun var
til samtale, men de endte dog med at vælge en anden og
mere erfaren mand til jobbet. Efter et par måneder viste det sig, at de alligevel gerne ville have Dorte med på
holdet, og den 6. maj 1996 blev derfor starten på et langt
og spændende arbejdsliv hos AL2bolig.
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Som sekretær passede Dorte omstillingen sammen
med sekretær Sanne Holm, skrev breve og meget mere.
Vikariatet blev forlænget, og 1997 blev Dorte fastansat.
I løbet af årene har Dorte været sekretær i hele organisationen med mange typer opgaver og chefer. Hun har
både været i udlejningen, bogholderi, omstilling og nu
i sekretariatet.
Udover det har hun også været projektsekretær på en
række udviklingsprojekter, og så stod hun for etableringen og drift af lokalkontoret på Anker Jensens Vej i
Åbyhøj, dengang administrationen rykkede til Tilst.
”Jeg har været her i alle de år, netop fordi jeg har haft
så mange forskellige opgaver, der hele tiden har krævet
omstilling og gjort det spændende,” fortæller Dorte.

STORT TILLYKKE TIL BÅDE
MOGENS OG DORTE
OG TAK FOR JERES STORE INDSATS
AL2BOLIGS BEBOERBLAD

NYE FÆLLESSKABER SKAL BEKÆMPE
ENSOMHED
MED STØTTE FRA BL’S PULJE ’VÆR MED’ HAR VI OPSTARTET EN
HÅNDFULD NYE FÆLLESSKABER, SOM SKAL KICKSTARTE
NYE RELATIONER OG BEKÆMPE DEN ENSOMHED, SOM MANGE
AF OS HAR FØLT UNDER NEDLUKNINGERNE.

I Langkærparken er der opstartet forskellige gågrupper,
og det samme gælder i Åbyhøj, som derudover også byder på ugentlig natursjov for børn og et aktivt fællesskab for forældre på barsel.
Aktiviteterne er åbne for alle og helt gratis.
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GÅGRUPPER I TILST
I Tilst kan du være med i ﬂere gågrupper blandt andet gågruppen for dig der vil lære dansk eller gågruppen for 50+. Kontakt Freja hvis du være med:
frejaboligsocial@gmail.com / 60 29 41 45

GÅGRUPPER I ÅBYHØJ
I Åbyhøj går vi ture hver onsdag kl. 10-11.30
og hver mandag kl. 12-13.30. Vi går rundt i lokalområdet og laver forskellige øvelser undervejs. Kontakt Nanna hvis du vil være med:
vaermed@AL2bolig.dk / 60 29 41 59

Jeg har aldrig gået her
før. Men hvor er det
dog fantastisk!
Jeg skal helt sikkert
gå mange ﬂere ture her
Rachida
ALRUM

Normalt har jeg svært ved
at møde nye mennesker,
men i gågrupperne med
Nanna er jeg tryg.
Jeg bliver mødt med åbenhed, og jeg kan være mig
Anne-Marie
selv

NATURSJOV FOR BØRN
Hver søndag kan børn i alderen
8-13 være med til sjov i naturen.
Vi udforsker forskellige naturområder i Åbyhøj og laver forskellige aktiviteter og lege.
Tilmeld dig senest dagen før
ved at sende en mail eller sms
til Nanna på: vaermed@AL2bolig.dk. / 60 29 41 59
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BARSEL I DET FRI
Naturen er vores træningssal og åndehul, når vi hver fredag kl. 10-11.30
mødes i vores uforpligtende fællesskab for forældre på barsel.
Tilmeld dig senest dagen før ved at
sende en mail eller sms til Nanna.
vaermed@AL2bolig.dk / 60 29 41 59
Husk at skrive dit navn, dit barns
navn og barnets alder.

FØLG MED PÅ FACEBOOK
Følg også det boligsociale team i Langkærparken og Frirum på facebook
for at holde dig opdateret på hvad der sker, og hvornår det sker:

www.facebook.com/langkaerparken
www.facebook.com/f rirum-vibyvej
AL2BOLIGS BEBOERBLAD

ÉN NY DRIFTSLEDER OG TO
DRIFTSLEDERASSISTENTER
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BO-REIFF LARSEN ER GÅET PÅ EFTERLØN, OG PER FABRICIUS JENSEN ER NU
DRIFTSLEDER I DRIFTSCENTER TILST.

PER FABRICIUS JENSEN
DRIFTSLEDER,
TILST

PER TILTRÆDER DEN
NYE STILLING MED
SOLID ERFARING
FRA SIN ROLLE
SOM DRIFTSLEDERASSISTENT, HVOR HAN
IGENNEM ÅRENE HAR
OPBYGGET RELATIONER
OG LØST OPGAVER
I TÆT SAMARBEJDE
MED AFDELINGSBESTYRELSERNE SÅVEL
SOM MEDARBEJDERNE.

TOMMY NEDERGAARD
FRANDSEN
DRIFTSLEDERASSISTENT,
TILST

STEFFEN CITTRUP
JACOBSEN
DRIFTSLEDERASSISTENT,
ÅBYHØJ

TIL AT VARETAGE PERS
TIDLIGERE STILLING
HAR TOMMY FRANDSEN
RYKKET SIG SELV
OG SIN TITEL SOM
DRIFTSLEDERASSISTENT
FRA ÅBYHØJ TIL TILST.

STEFFEN C. JAKOBSEN
OVERTAGER
TOMMYS ROLLE SOM
DRIFTSLEDERASSISTENT
I ÅBYHØJ. STEFFEN
KOMMER FRA EN
STILLING SOM
DRIFTSMEDARBEJDER I
ÅBYHØJ.

ALRUM

SMAG PÅ
E
NATUREN TIL VILD MIDDAGE
VILD MIDDAG MED BØRNEFAMILIER
VED BRABRAND SØ
Den 27. juni kl. 10.00-13.00
Kom med på sanketur ved Brabrand Sø sammen
med andre børnefamilier og naturformidler Soﬁe
Kvist. Når vi har fundet vores ingredienser i naturen, skal vi bruge dem til at lave noget lækkert.
Bagefter laver vi i fællesskab en let frokost over
bål.
Sted: Natursamarbejdet Sølyst, Louisevej 100,
8220 Brabrand
Tilmelding: Send sms til 60294159 eller mail til
vaermed@AL2bolig.dk senest den 23. juni
kl. 12.00.
Pris: 10 kr. per deltager

27
VILD MIDDAG MED SANKETUR, BÅL HYGGE
OG FROKOST VED BRABRAND SØ – FOR
VOKSNE
Den 30. juni kl. 10.00-13.30
Vi starter med en guidet sanketur med naturformidler
Soﬁe Kvist i den nærliggende natur. Når vi har fundet
ingredienserne i naturen, vender vi tilbage til Constantia2 og laver dem til noget spiseligt over bål..
Derefter vil der blive serveret udendørs frokost fra Constantia2 i de ﬂotte omgivelser.

BEGGE MIDDAGE
ER STØTTET AF
VORES NATUR – ET
PARTNERSKAB MELLEM
NATURSTYRELSEN,
FRILUFTSRÅDET, DE
NATURHISTORISKE
MUSEER OG DR.

Sted: Vi mødes foran Restaurant Constantia2, Norringholmsvej 32, 8260 Viby kl. 10.00
Tilmelding til Nanna på 60294159 eller
vaermed@AL2bolig.dk senest d. 23. juni kl. 12.00.
Pris: 40 kr. per deltager

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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MØD DANMARKS SPIDERMAN
”DU KAN MERE, END DU TROR”
- DANMARKS SPIDERMAN AKA MOMO FRA LANGKÆRPARKEN

Momos talent gik viralt, da han postede en video på
YouTube, hvor han, ubesværet, klatrede op ad en butiksfacade. Videoen ﬁk den amerikanske mediegigant
ESPN til at døbe ham Spiderman.
Selvom Momo efterhånden har opnået stjernestatus
inden for parkourverdenen, sætter han stadig en ære i
at lære fra sig og give sin gejst for parkour videre, når
han i sommerferierne underviser børn og unge i Langkærparken.
Hos AL2bolig sætter vi stor pris på folk som Momo. For
det er intet mindre end guld værd, når en beboer helt
frivilligt afsætter tid og ressourcer til at give sin passion
videre og opstarte nye fællesskaber.

OGSÅ DR HAR FÅET
ØJNENE OP FOR MOMO..
SCAN KODEN MED DIN SMARTPHONE
FOR AT SE DR’S KORTE
VIDEOPORTRÆT AF MOMO
MO

AL2BOLIGS BEBOERBLAD
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For som Momo siger, er parkour ikke bare en sport. Det
er ligeså meget en måde at anskue livet på og lære sig
selv at tackle livets udfordringer.

TEST DIN VIDEN
OM AL2BOLIG
HVOR GODT KENDER DU EGENTLIG
DIN BOLIGORGANISATION?
SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE OG DELTAG
I LODTRÆKNINGEN OM EN BIOGRAFTUR
R
FOR TO.

1.

4.

HVAD HEDDER AL2BOLIGS STØRSTE
AFDELING?

I 2020 BLEV ET NYT SAMLINGSPUNKT
FOR BEBOERNE I ÅBYHØJ FØDT.
HVAD HEDDER DET?

A: Åbyhøjgård

A: Pusterum

B: Langkærparken

B: Frirum

C: Tousparken

C: Åndehul

2.
5.

AL2BOLIG HAR TRE DRIFTSCENTRE.
HVOR LIGGER DE HENNE?

HVILKEN AF TRE NEDENSTÅENDE
SÆTNINGER UDGØR AL2BOLIGS VISION?
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A: Åbyhøj, Tilst og Hinnerup

A: Vi skaber stærke boligafdelinger med plads til
mangfoldighed og respekt for den enkelte

B: Åbyhøj, Skødstrup og Hinnerup
C: Åbyhøj, Tilst og Hammel

3.

B: Vi skaber stærke fællesskaber med plads til
mangfoldighed og respekt for den enkelte

I HVILKEN BY LIGGER AL2BOLIGS NYE
ASTMA- OG ALLERGIVENLIGE AFDELING?

C: Vi skaber stærke fællesskaber med plads til den
enkelte og respekt for mangfoldighed

A: Lisbjerg
B: Åbyhøj
C: Skødstrup

SEND OS DINE SVAR SENEST DEN 9. AUGUST 20211
Send en mail til kommunikation@AL2bolig.dk hvori du
skriver dit navn og de fem bogstaver, som du mener,
udgør de rigtige svar.
Husk at skrive bogstaverne i kronologisk rækkefølge, så du starter med
bogstavet for svar på spørgsmål 1 og slutter med bogstavet for svar på
spørgsmål 5.
VI TRÆKKER LOD BLANDT DE RIGTIGE BESVARELSER OM EN BIOGRAFTUR FOR TO.
VINDEREN BLIVER KONTAKTET DIREKTE.

ALRUM

KONTAKT
UNDER COVID-19
Grundet covid-19 er personlig betjening
kun muligt efter aftale.
Telefontider | Administration:
Mandag til fredag: 9-12
87 45 91 91
info@AL2bolig.dk
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Telefontider | Driftslinjen:
Mandag til torsdag: 7 – 12 og 13 - 15
Fredag: 7 - 12
87 45 91 91
driftslinjen@AL2bolig.dk

AL2BOLIGS BEBOERBLAD

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 - Fredag

kl. 9.00 - 12.00

Mail: info@AL2bolig.dk

