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FORORD

Vi nærmer os enden på et år, som 

har budt på lidt af hvert. 

For et års tid siden var det mund-

bind, restriktioner og en anderle-

des jul, som vi talte mest om. For-

året kom, smitten lagde sig, og vi 

vendte tilbage til hverdagen, som 

den var før. Men nu står vi her. 

Smitten er blusset op, og vi skal 

igen huske at have mundbindet 

med i lommen. 

Heldigvis har året også budt på an-

det end pandemi. Særligt nybygge-

ri, renovering og byudvikling har 

været de helt store emner. 

NYBYGGERI OG 
HELHEDSPLANER 
I Skødstrup er vi nået i mål med 

opførslen af Lauritshøj, og i Åby-

højgård har vi fået sat det officielle 

punktum for helhedsplanen med 

en festlige indvielse. 

I Hinnerup er nedrivningen i gang, 

så vi får plads til at opføre de 75 nye 

boliger, som Thorasdal kommer til 

at rumme, og så har vi sat skub i 

helhedsplanerne i Åbyhøj og Ham-

mel.

Opførslen af afdeling 129, Åbyen, 

har for alvor taget fart, og vi glæder 

os til, når de første beboere flytter 

ind i det kommende år. 

Men der er plads til endnu flere al-

mene boliger i Aarhus Kommune. 

Vi tror på den blandede by, og at det 

almene kan hjælpe med at få pus-

lespillet til at gå op og sikre den ba-

lancerede byudvikling. For vi ram-

mer skævt, hvis vi ligner alle dem, 

vi bor ved siden af. 

AL2bolig er i udvikling, og det er en 

fornøjelse at kunne bidrage med 

endnu flere almene boliger i både 

Aarhus og Favrskov Kommune. 

I 2021 har vi også haft særlig fokus på 

beboerdemokratiet og vigtigheden i 

at klæde afdelingsbestyrelsen godt 

på. Derfor har vi udgivet en håndbog 

for afdelingsbestyrelser, som samler 

al den information, man som besty-

relsesmedlem har brug for at vide. 

FÆLLESSKABET HAR 
SPIRET
Året har også budt på et bredt udvalg 

af nye aktiviteter. Vær Med projek-

tet har affødt ugentlige gågrupper, 

barselstræning og natursjov for 

børn, og har i praksis betydet, at 

flere beboere i Åbyhøj er kommet 

ud i den nære natur og lært naboer 

og andre lokale bedre at kende. Til-

bagemeldingerne fra deltagerne er 

ikke til at tage fejl af. Det har været 

godt for både krop og sjæl at være 

med, og så fortsætter gågrupperne 

efter årsskiftet med frivillige tov-

holdere. Det er en fornøjelse at op-

leve fællesskaberne spire.

Til slut vil vi ønske en rigtig god 

jul og et lykkebringende nytår til 

alle. 

Anette Østerhaab,  

formand i organisationsbestyrelsen

Allan Werge,  

direktør 



INDHOLD

MEDARBEJDERE PÅ MINI-BOLIGSOCIAL-
UDDANNELSE

Uanset hvad vi hver især arbejder med, har vi alle én 

ting tilfælles: Beboerkontakt. Og nu er det tid til at 

blive klædt bedre på til den. 

18

GODE RÅD OM NABOSTØJ
Det siges, at syv ud af ti konflikter imellem lejlig-

hedsbeboere handler om støj. Det giver derfor god 

mening at tale med din nabo om nabostøj, inden 

konflikten opstår. 

BEBOERTILFREDSHED 2021
Nu er vi klar til at præsentere resultaterne for jer. 
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HVOR MANGE HAR SVARET?
Ud af de i alt 3191 modtagere har 995 beboere valgt at 

deltage. Det giver en svarprocent på 31%. Ifølge Axcess 

Nordic, analysehuset som har foretaget undersøgelsen, 

er det en god svarprocent i en undersøgelse som denne. 

Sådan fordeler svarene sig: 

Favrskov: 159 svar

Tilst:   260 svar

Åbyhøj: 576 svar

OVERORDNET TILFREDSHED PÅ 7,2
Jeres overordnede tilfredshed med AL2bolig ligger på 

7,2 ud af 10. Det er en ok tilfredshed med plads til for-

bedring. I 2019 lå den overordnede tilfredshed på 7,3. 

Svarfordelingen ser således ud:

Tilfredse (svar 8-10): 53%
Indifferente (svar 5-7):  35%
Utilfredse (svar 1-4):  12%

OVERORDNET TILFREDSHED PR. DRIFTSCENTER
Undersøgelsen viser, at den overordnede tilfredshed med AL2bolig fortsat er højest blandt jer, som bor i 

Tilst - til trods for et relativt stort fald fra 2019 til 2021. Tilfredsheden blandt beboere i Favrskov er faldet, 

mens den er steget i Åbyhøj. 

BEBOERTILFREDSHED 2021
HVERT ANDET ÅR UDSENDER VI EN BEBOERUNDERSØGELSE, SOM SKAL 
GØRE OS KLOGERE PÅ JERES TILFREDSHED MED AL2BOLIG, JERES 
AFDELING SAMT BOLIGEN I BOR I. UNDERSØGELSEN BLEV UDSENDT 
VIA MAIL I SOMMEREN 2021, OG NU ER VI KLAR TIL AT PRÆSENTERE 
RESULTATERNE FOR JER. 

7,2 7,4
7,1

7,5 7,8

7,0

Favrskov Tilst Åbyhøj

Hvor tilfreds er du alt i alt med AL2bolig?

2021 2019

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL TILFREDSHED

1. Oplevelse af god service fra AL2bolig

Herunder venlige, imødekommende og hjælpsomme 

medarbejdere, som håndterer og løser beboeres pro-

blemer på en ordentlig og effektiv måde.

2. Egen bolig

Som beboerne er glade for at bo i samt udearealer, 

som holdes pæne og rene.

PRIMÆRE ÅRSAGER TIL UTILFREDSHED

1. Oplevelse af dårlig service fra AL2bolig

Herunder lange svartider, manglende opfølgning på 

aftaler, fralæggelse af ansvar samt dårlig intern og 

ekstern kommunikation.

2. Bolig og bygnings stand               

Herunder manglende vedligeholdelse indvendigt og 

udvendigt, samt boliger som ikke er indflytnings-

klare.

KAL

HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED AL2BOLIG?
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NABOSKAB
60% af jer oplever et godt naboskab. 29% oplever 

kun delvist godt naboskab, mens de resterende 11% 

ikke oplever et godt naboskab. 

Det tyder på, at naboskabet er bedst i Åbyhøj. 

AFDELINGSMØDER
46% af beboerne deltager i det årlige afdelingsmø-

de. 14% deltager kun sjældent, og 40% deltager slet 

ikke. Tilslutningen til afdelingsmødet er størst i 

Favrskov. 

Primære årsager til at beboere ikke, eller kun 

sjældent, deltager:

• COVID-19 restriktioner

• Mødet er ikke afholdt, mens beboeren 

har boet i afdelingen

• Manglende tid

• Manglende lyst

Flere beboere nævner også:

• Dårlig tone på møderne

• Bliver ikke hørt 

ANDRE ARRANGEMENTER I AFDELINGEN
35% har deltaget i andre arrangementer i afdelingen. 

Det vil sige arrangementer udover afdelingsmødet 

f.eks.: 

• Sommerfest

• Julefrokost/julehygge

• Sankt Hans

• Fastelavn

• Arbejdsdag

• Fællesspisning

• Grillhygge

• Info- og bestyrelsesmøder 

Deltagelsen er højest i Åbyhøj og 

lavest i Favrskov.

Men hvorfor har beboerne ikke deltaget? 

Det får du svarene på her:

HAR I BRUG FOR HJÆLP TIL DET SOCIALE LIV I AFDELINGEN? 
Så husk at vi har en boligsocial afdeling, som hellere end gerne vil hjælpe jer godt i gang.

Ring til os på 88 80 91 91 eller send en mail til info@AL2bolig.dk

HAR DU OPLEVELSEN AF ET GODT NABOSKAB?

DELTAGER DU I DET ÅRLIGE AFDELINGSMØDE?

HAR DU DELTAGET I ANDRE ARRANGEMENTER I 
AFDELINGEN, HVOR DU BOR?
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LEJEMÅL
Samlet set er 61% tilfredse med lejemålet, 

20% er indifferente, og 10% er utilfredse. Her 

kan du se fordelingen pr. driftscenter. 

UDEAREALER
Samlet set er 54% tilfredse med udea-

realerne, 27% er indifferente, og 19% er 

utilfredse. Her kan du se fordelingen pr. 

driftscenter. 

BEBOERDEMOKRATI 
Samlet set er 41% tilfredse med beboerde-

mokratiet, 41% er indifferente, og 18% er 

utilfredse. Her kan du se fordelingen pr. 

driftscenter. 

KONTAKT TIL AL2BOLIG
Tilfredsheden med kontakten til AL2bolig lig-

ger på 7,2. Det er en ok tilfredshed omkring 

middel. Pr. driftscenter er tilfredsheden højest 

i Tilst.  Resultaterne for Åbyhøj udvikler sig ge-

nerelt positivt fra 2019 til 2021, mens resulta-

terne for Favrskov og Tilst udvikler sig negativt.

Vi har også kigget på, hvilken kontaktform i 

bedst kan lide:

Svarene viser, at I bedst kan lide kontakten via 

mail, telefon og personlig henvendelse. Til-

fredsheden med kontakten via hjemmesiden er 

mere beskeden, mens tilfredsheden med kon-

takten via Facebook er middelmådig. 

Mail: 7,3 ud af 10 mulige (stigning ift. 2019)

Telefon: 7,3 ud af 10 mulige (fald ift. 2019)

Personlig henvendelse:

7,2 ud af 10 mulige (fald ift. 2019)

Hjemmesiden:

6,8 ud af 10 mulige (uændret ift. 2019)

Facebook: 5,7 ud af 10 mulige (ikke målt i 2019)

HVOR TILFREDS ER DU MED LEJEMÅLET, DU BOR I?

HVOR TILFREDS ER DU MED UDEALREALERNE I 
AFDELINGEN?

HVOR TILFREDS ER DU MED BEBOERDEMOKRATIET I 
AFDELINGEN?

HVOR TILFREDS ER DU GENERELT MED KONTAKTEN 
TIL AL2BOLIG?

HVOR TILFREDS ER DU MED KONTAKTEN:
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VI SKAL ØGE FOKUS PÅ GOD KVALITET 
OG SERVICE

Vi kan se, at utilfredsheden med AL2bolig ofte skyl-

des en oplevelse af dårlig service i de kanaler og 

situationer, hvor I møder os. Det vil sige, at vi skal 

blive bedre til at sikre den gode service. Helt kon-

kret handler det om:

• At sikre mere effektiv sagsbehandling

• At huske forventningsafstemning

• At sørge for god orientering på det vi-

dere forløb i de sager, som ikke løses 

ved første kontakt

• At blive bedre til at følge op på aftaler 

og henvendelser

• At måle og evaluere beboernes til-

fredshed løbende vha. mindre under-

søgelser 

Eksempler på løbende måling og evaluering er ind-

flytter- og fraflytterundersøgelser samt undersø-

gelser om tilfredsheden med varmemesterbesøg, 

hvilket vi allerede har igangsat. 

SÅ HVAD GØR AL2BOLIG NU? 

VI SKAL ØGE FOKUS PÅ VIDENSDELING 
OG SPARRING PÅ TVÆRS AF 
AFDELINGER

Undersøgelsen viser, at der er forskel på niveauet 

af tilfredshed i Tilst, Favrskov og Åbyhøj. Det kan 

skyldes flere faktorer som f.eks. beboersammen-

sætning, den geografiske beliggenhed og det til-

knyttede driftscenter. 

Vidensdeling og sparring på tværs af afdelinger kan 

være med til at opnå mere ligevægt i tilfredsheden. 

Det kan f.eks. ske ved hjælp af interne workshops 

med repræsentanter fra hhv. Tilst, Favrskov og 

Åbyhøj. Hvad går godt det ene sted og mindre godt 

det andet sted? Kan de tre driftscentre lære af hin-

anden? Det er helt klart en anbefaling fra Axcess 

Nordic, som vi tager med i vores videre arbejde med 

beboertilfredshed. 

TUSIND TAK FOR DIN DELTAGELSE

DIN BESVARELSE ER MED TIL AT GØRE OS BEDRE, TIL DET VI GØR. 

VI HÅBER, DU HAR LYST TIL AT DELTAGE, IGEN ELLER FOR FØRSTE GANG, 
NÅR VI IGEN TAGER TEMPERATUREN PÅ JERES TILFREDSHED I 2023. 
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Byggepladsen summede af liv, da håndværkere og sam-

arbejdspartnere mødte op til fejring af, at vi nu var et 

stort skridt nærmere en færdig afdeling.

 

Formand for AL2boligs organisationsbestyrelse Anette 

Østerhaab lagde ud med at give et par fine ord med på 

FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS 
Afdeling 129, Åbyen kommer til at bestå af 117 boliger - 

fra store 4-værelses lejligheder til små billige boliger. 

Afdelingen bliver en del af en bebyggelse med private 

boliger. Vi håber, at de fine tagterrasser og det store 

gårdrum i midten formår at binde beboerne sammen 

og skabe fællesskab på tværs af det almene og det 

private. 

PLADS TIL FÆLLESSKAB  
OG FORSKELLIGHED I ÅBYEN
DEN GRØNNE KRANS BLEV HEJST TIL VEJRS, OG PØLSEVOGNEN PARKERET,  
DA VI I EFTERÅRET FEJREDE REJSEGILDE I AFDELING 129, ÅBYEN.  

vejen. Herefter blev talerstolen indtaget af JCN Bolig, 

arkitekterne Luplau Poulsen og til sidst Bünyamin Sim-

sek, Rådmand for Teknik og Miljø.

SMÅ BILLIGE BOLIGER 
Det er vigtigt for os at skabe plads til alle. Et bynært og 

attraktivt nybyggeri som Åbyen skal også kunne rum-

me dem, som kun har sig selv. 14 af de i alt 117 lejemål 

bliver derfor små billige boliger. 

De 14 boliger får færre kvadratmeter, sammenlignet 

med de resterende boliger, og så får de en tilsvarende 

lavere husleje på under 3.500 kr. om måneden. 

Det fælles gårdrum lægger op til fællesskab på tværs. Boligerne tager form.
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SKRIV DIG OP TIL EN BOLIG

Scan QR koden med din mobiltelefon 

eller hop ind på 

WWW.AARHUSBOLIG.DK

Vi forventer, at første etape af nybyggeriet står klar til ind-

flytning i sommeren 2022. 

HJEM TIL ÅBYHØJ
Åbyhøj er hjemsted for de to boligforeninger Åbyhøj 

Boligforening og Boligforeningen Solgården, som ved 

en fusion i 2007 blev til AL2bolig. I forvejen 

har vi cirka 1600 boliger i Åbyhøj, hvoraf 

størstedelen stammer tilbage fra 40’erne og 

50’erne.
Smuk udsigt fra byggeriets top.

Vi har derfor et helt særligt forhold til Åbyhøj, og det 

glæder os, at vi nu kan bidrage med nye boliger til den 

attraktive bydel. 
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Jeanet er vores nye afdelingsleder i ekspedition 

og driftslinje. Jeanet kommer med hele 28 års 

erfaring fra den almene branche og har gennem 

årene haft sin daglige gang i både udlejning, øko-

nomi, drift - og senest som HR-koordinator hos 

ALBOA. 

Jeanet startede hos os allerede den 1. september, 

så hun kunne nå at få glæde af Bents viden og er-

faring, inden han sagde farvel til arbejdsmarke-

det den 1. december. 

Vi håber, I vil tage godt imod hende.

MØD JEANET
MÅSKE DU HAR BEMÆRKET, AT DU IKKE LÆNGERE KAN FÅ BENT DANIELSEN I 
RØRET, NÅR DU RINGER TIL OS. BENT ER GÅET PÅ VELFORTJENT PENSION, OG 
JEANET ER TRÅDT TIL. 

”JEG GLÆDER MIG TIL AT 
FÅ KENDSKAB TIL DE
OPGAVER, SOM LIGGER I 
EKSPEDITIONEN OG 
DRIFTSLINJEN OG TIL AT 
LÆRE ALLE MINE NYE 
KOLLEGER AT KENDE”

DET FORTALTE 
JEANET PÅ EN AF 
SINE FØRSTE DAGE 
HOS OS. 

HEJ!
JEG HEDDER JEANET,

OG JEG ER NY
 I AL2BOLIG

1010

G TIL AT ”JEG GLÆDER MIG
DEFÅ KENDSKAB TIL DKAB TIL DE

OPGAVEVER, SOM LIGGER I
EKSPESPPEDITIONEN OG 
DRIFFTSLINJEN OG TIL AT 
LÆRRE ALLE MINE NYE 
KOKOLLLEGER AT KENDE”

DET FORTARTALTE 
JEANET PÅ EN AFEN AF
SINE FØRSTE DAGE 
HOS OS. 

HEJ!
JEG HHEDDER JEANET,

OOG JEG ER NY
 I AL2BOLIG
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I oktober startede nedrivningen af den eksisterende be-

byggelse på grunden, hvor vi opfører 75 nye etageboli-

ger.  

NY AFDELING MED EN GAMMEL HISTORIE
Grundens historie fører vi med ind i den nye afdeling 

ved at døbe den Thorasdal – navnet på det bryggeri som 

engang lå selvsamme sted. 

I årene omkring 1875 var der fuld fart på bryggeri-

et Thorasdal. Ølbrygger Rasmussen brugte de fleste af 

sine vågne timer på at brygge baljevis af øl for derefter 

at køre de store øltønder afsted på hestevognen. Med 

hele 14 børn at forsørge havde han travlt. 

I 1918 gik bryggeriet fallit, og det er derfor næppe man-

ge, der husker det. Men historien fortjener at blive 

FRA BRYGGERI TIL ALMENE BOLIGER
PÅ AREALET MELLEM ÅDALSVEJ, FREDENSGADE OG ØSTERGADE I HINNERUP OPFØRER 
VI AFDELING 149, THORASDAL, SOM ER OPKALDT EFTER ET GAMMEL BRYGGERI. 

mindet. Derfor har vi valgt at opkalde vores nye bolig-

afdeling efter det gamle bryggeri Thorasdal. 

GODE MATERIALER KAN SAGTENS 
GENANVENDES 
Vi arbejder på at opnå en DGNB sølv certificering med 

Thorasdal. DGNB er en bæredygtig certificering af byg-

ninger, som tildeles på baggrund af byggeriets miljø-

mæssige, økonomiske og sociale forhold. 

Vi tror på, at gode materialer sagtens kan anvendes, 

hvorfor enkelte elementer og et eksisterende hus skal 

genanvendes kreativt i byggeriet.

FACILITETER OG FÆLLESSKAB
Afdelingen får sit eget fælleshus, underjordiske parke-

ringspladser, cykelparkering samt rekreativt uderum. 

Det gamle bryggeri. 

VI FORVENTER, 
AT BOLIGERNE 
STÅR KLAR TIL 
INDFLYTNING I 2024. 

Her kommer afdelingen til at ligge. 
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”AT ARBEJDE I EN DEMOKRATISK 
VIRKSOMHED SOM AL2BOLIG OG 
AT KUNNE GØRE EN FORSKEL 
FOR BEBOERNE, GIVER MIG STOR 
ARBEJDSGLÆDE. JEG SYNES, 
DET ER ET PRIVILEGIE AT FÅ LOV 
TIL AT GIVE MIT BIDRAG TIL AT 
UDVIKLE ORGANISATIONEN FRA EN 
BESTYRELSESPOST.”

HANS CHRISTIAN KNUDSEN: 
NY MEDARBEJDERREPRÆSENTANT I 
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
SOM LEDER AF DEN BOLIGSOCIALE AFDELING HÅBER HANS, AT HANS VIDEN OG ERFA-
RING INDEN FOR BEBOERDEMOKRATI, TRIVSEL OG UDVIKLING KAN VÆRE MED TIL SÆTTE 
KURSEN FOR DEN FREMTIDIGE UDVIKLING AF AL2BOLIG. 

Posten som medarbejderrepræsentant overtager Hans 

fra Anna Møller Christensen, som  i en årrække har væ-

ret fast inventar i organisationsbestyrelsen. 

Tak for indsatsen til Anna

og  tillykke til Hans. 
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DET ER EN FORNØJELSE, NÅR AFDELINGERNE TAGER INITIATIV TIL VALGMØDER.
DET ER VIGTIGT, AT ALLE VED, AT VI FAKTISK HAR EN INDFLYDELSE, PÅ DET OMRÅDE VI 
BOR I. PRÆCIS LIGESOM BEBOERDEMOKRATIET. 

VALGMØDER I ÅBYHØJ, TILST OG  
HINNERUP
I ANLEDNING AF EFTERÅRETS KOMMUNALVALG HAVDE FLERE AFDELINGER  
ARRANGERET VALGMØDER SOM OPTAKT TIL DAGEN, HVOR KRYDSET SKULLE SÆTTES. 

ÅBYHØJ
Første valgmøde løb af stablen i Åbyhøj-

gård. Her bestod panelet af fire rådmænd 

heriblandt Kristian Würtz, som faktisk er 

vokset op i Åbyhøjgård. På trods af et be-

skedent fremmøde, var debatten livlig. 

TILST 
Næste valgmøde var i Langkærparken. 

Spidskandidaterne kom på besøg for at 

fortælle om, hvorfor beboerne i Tilst skul-

le stemme på dem. Debatten tog udgangs-

punkt i emnerne: Ældre, socialt udsatte og 

parallelsamfund. 

HINNERUP 
Sidste valgmøde i rækken var på Fuglebakken 

i Hinnerup. Her deltog fem kandidater. Mødet 

var for afdelingsbestyrelserne i Favrskov og 

beboere fra Fuglebakken, Lilleådalen og Skov-

faldet. 
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Maja bor i Petersminde i Åbyhøj. Her bor hun med sin 

mand Svend. Før det boede de i Tingskovparken. Og 

endnu før det i Italien. 

Engagement kendetegner dem begge. Svend er tidligere 

formand i afdelingen og nu medlem af organisations-

bestyrelsen. Maja er nuværende formand i afdelingen, 

og så står hun i spidsen for alt, hvad der har med afde-

lingens fælleshus at gøre.

Det er også her, i fælleshuset, jeg mødes med Maja. Vi 

har aftalt, at hun skal fortælle mig om den populære 

gågruppe, som hun og Svend har taget initiativ til.  

Svend er her også. Han har travlt med at klargøre de nye 

persienner, som skal hænges op i husets store vinduer. 

Så det bliver Maja, som tager ordet denne gang. 

MAJA FORTÆLLER:
Corona var, og er, hårdt for de ældre. Under nedluknin-

gen var pensionisterne en glemt gruppe.  Ligesom bør-

nene kedede sig, kedede de ældre sig altså også. 

Vi havde begge lagt mærke til, at ensomhed fyldte me-

get hos de ældre. Når vi kiggede ud af vinduet, så vi, at 

folk gik rundt alene. Det fik os til at tænke: hvorfor ikke 

samle alle dem som går hver for sig?

GÅGRUPPEN BLEV FØDT
En dag læste Svend om en pengepulje til bekæmpelse af 

ensomhed. Vær Med hed den vist. Det var helt oplagt. 

Svend er en mand af handling og greb straks knoglen 

for at ringe til AL2bolig. Allerede en uge efter mødtes 

gågruppen for første gang. 

Det var en stor succes. 16 beboere fra Petersminde og 

Åbyhøjgård mødte op. Jeg havde gjort klar til kaffe på 

terrassen, og havde faktisk dækket op til for få.

Gågruppen mødes fortsat hver tirsdag. Først til gåtur og 

så til kaffe. Nogle er med til begge dele, andre kun den 

ene eller anden del. Det er helt op til en selv.

Jeg sørger for kaffen, og så skiftes vi til at tage kage el-

ler boller med. Det startede egentlig med, at jeg bagte 

boller. Men pludselig bød de andre også ind, og så er det 

kørt på skift derfra. 

MAJAS MISSION:  
INGEN SKAL FØLE SIG ALENE 
LIVET ER FOR KORT TIL ENSOMHED. DET VAR, HVAD MAJA TÆNKTE, DA HUN SÅ ALLE 
DEM, SOM GIK RUNDT FOR SIG SELV. KORT TID EFTER BLEV GÅGRUPPEN TIL.  



15

A L 2 B O L I G S  B E B O E R B L A D

Penge holder vi ude af fællesskabet. Der skal ikke være 

noget kontingent. Vi bidrager alle med vores. Om det så 

er bagværk, en pose kaffe eller en god historie. Og det er 

netop det, som gør fællesskabet så stærkt. Der kommer 

også hele tiden nye til, fordi rygtet spreder sig. Det er 

fantastisk. 

DET ER LIVSBEKRÆFTENDE
Jeg er stolt af, at vi har fået stablet så stærkt et fælles-

skab på benene. Og jeg er helt vildt stolt af beboerne. 

Jeg ved, hvor grænseoverskridende det kan være at tage 

skridtet, hvis man i forvejen føler sig alene. 

Gågruppen har skabt et andet hverdagsfællesskab. Vi 

kan mærke det, når vi bevæger os rundt i afdelingen. 

Beboerne har fået relation til hinanden og noget fælles 

at tale om.  

Det har også skabt en form for nabohjælp. Når vi lærer 

hinanden at kende, bliver vi mere opmærksomme på 

hinanden. 

 

Vi har også en kvinde i 90’erne med i gruppen. Hun går 

med rollator. Og ja, hun er altså med på gåturen hver 

eneste gang. Når gruppen er tilbage til kaffe, kommer 

hun altid hen og giver mig et kæmpe kram, og siger ”ih, 

hvor jeg glæder mig til næste gang”. 

Det er så livsbekræftende at se relationerne spire, og 

hvor stor glæde det giver. 

ET LILLE SKUB ER VEJEN FREM
Jeg kan godt lide at sørge for, at alle har det godt. Når 

vi mødes til kaffen, hjælper jeg tit med at bryde isen. 

Vi ved jo alle, at første skridt kan være grænseoverskri-

dende. Især hvis man er vant til at være meget alene. 

Jeg oplever ofte at blive hvisket i øret: ”Jeg tror altså, 

jeg kender hende nede for anden af bordet”. Og så er jeg 

altså den type, som skrider til handling, går ned til bor-

denden og siger ”Hende oppe i enden tror, at hun har 

set dig før, kan det passe?”. Derfra kører snakken, og 

alle minderne dukker op.

MAJAS TRE GODE RÅD
1. RING PÅ OG SIG HEJ!
Da AL2bolig havde hjulpet os med at lave en flyer, delte vi den ud i afdelingen. I stedet for at smide den 

direkte i postkassen ringede vi på dørene. Dét at man allerede har skabt kontakt inden gågruppen, tror 

vi, gjorde det lettere for beboerne at møde op. 

2. BRUG DE FÆLLES FACILITETER
Nu er det ikke alle afdelinger, som er så heldige at have et fælleshus, som vi har. Men har man det, er 

det om at bruge det! Det skaber virkelig noget helt unikt, at vi hver tirsdag mødes i huset efter gåturen. 

3. INVITER ANDRE AFDELINGER
Vi valgte at invitere andre afdelinger med i gågruppen for at skabe et fællesskab på tværs. Petersminde 

ligger klods op ad Åbyhøjgård, og det var derfor oplagt at invitere dem med. Vi har også et par beboere 

med fra afdeling 118. Selvom vi bor i hver vores afdeling, kan vi jo sagtens være sammen. Det viser sig 

ofte, at vi har meget til fælles. 

Maja har dækket op til kaffe. Flot vejr og godt humør i dagens gågruppe.
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Mørket er ved at falde på, men julelysene på nabo-

husene giver det kamp til stregen. Rækkehusene i 

afdeling 104, Banely, ligger uforstyrret på Aabyvej.

 

Ét ring med dørklokken og Bøgh åbner døren til sit 

nye hjem. Her er hyggeligt, her er lunt, og Bøgh for-

tæller, at han har sat varme på i dagens anledning. 

Bøgh slukker fjernsynet, så der er fred og ro. Og det 

må der siges at være. Ringgaden hører man ikke, og 

som Bøgh siger, lægger han slet ikke mærke til, når 

toget kører forbi. 

VI BRYDER TAVSHEDEN, OG BØGH 
FORTÆLLER: 
Før jeg kom til Digtergangen, boede jeg i Langkærpar-

ken i 30 år. På et tidspunkt syntes jeg, det var tid til, at 

min søn skulle flytte hjemmefra. Men det var han ikke 

enig i. Så jeg besluttede mig for at flytte til en mindre 

bolig og endte i en 1-værelses på Digtergangen. Så gav 

det lidt sig selv, at han var nødt til at flyve fra reden.  

Seks år nåede jeg at bo på Digtergangen, før jeg måtte 

hive teltpælene op igen. I forbindelse med helhedspla-

nen skulle min opgang laves helt om for at gøre plads til 

tilgængelighedsboliger. 

DRØMMEHJEMMET  
STOD FOR NÆSEN  
AF BØGH
EFTER SEKS ÅR PÅ DIGTERGANGEN STOD BØGH OVERFOR EN PERMANENT 
GENHUSNING. HAN HAVDE ET KLART BILLEDE I HOVEDET AF SIT NYE HJEM, OG DET 
VISTE SIG, AT DET STOD LIGE FOR NÆSEN AF HAM. 

Bøgh foran sit nye hjem på Aabyvej.
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Først blev jeg lidt modløs. Jeg havde en fantastisk udsigt 

fra køkkenet, som jeg nødig ville give slip på. Men køk-

kenet skulle flyttes, og boligen ville blive for stor til mit 

behov. Men min modløshed viste sig hurtigt at vende.   

EN GLÆDELIG OVERRASKELSE
Jeg blev kontaktet af Anne fra AL2bolig, som arbejder 

med genhusning. Jeg fortalte, at jeg meget gerne ville 

bo i et lille rækkehus af en slags eller en bolig med egen 

parkeringsplads. Det var vigtigt for mig at bo et stille og 

roligt sted. 

Men det var svært at finde en bolig, som levede op til 

mine ønsker. For som Anne fortalte, var den type bolig 

slet ikke med i udvalget af genhusningsboliger. 

Ligeså hurtigt humøret nåede at dykke, ligeså hurtigt 

steg det igen. Jeg kom nemlig i tanke om, at jeg da måt-

te have et boligbrev, som man kaldte det før i tiden. Det 

skulle undersøges, tænkte både Anne og jeg. 

Vi loggede på www.aarhusbolig.dk – og gudskelov for 

det. Det viste sig nemlig, at jeg stod i toppen på vente-

listen til flere boliger. Endda et rækkehus med egen 

parkeringsplads i fredelige omgivelser. Lige her på 

Aabyvej. 

Derfra gik det stærkt. Selvom jeg ikke endte ud i en 

traditionel genhusning, fik jeg stadig flyttehjælp fra 

AL2bolig, og pludselig boede jeg her.  

Jeg havde det godt på Digtergangen, og jeg havde ikke 

tænkt mig at flytte. Men nu hvor jeg alligevel skulle 

det, er jeg landet et godt sted. Det er præcis sådan et 

hus, jeg drømte om. 

HUSK AT TJEKKE AARHUSBOLIG 
Så min opfordring til dig derude er, at du skal huske 

at tjekke din profil på www.aarhusbolig.dk. Det kan 

jo være, at dit drømmehjem står lige for næsen af dig, 

uden du ved det.  

Anne Lykke Dixgaard er 
genhusningskonsulent 
i AL2bolig. Hun hjælper 

beboerne med at finde en 
midlertidig eller perma-
nent genhusningsbolig 

under helhedsplanerne.
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Nogle har den, når boligen skal synes, 

eller græsset skal slås. Andre har den 

i røret eller i e-mail tråden. Lige me-

get hvilken funktion vi sidder i, har vi 

alle sammen beboerkontakt. 

Derfor skal vi alle gennemgå en 

mini-boligsocial-uddannelse, som 

strækker sig over fire moduler i lø-

bet af de kommende år. Første mo-

dul gennemførte vi i efteråret. 

Vi skal lære at bygge bro mellem 

beboere og kommunale tilbud, og 

vi skal vide, hvor der er hjælp at 

hente, hvis beboeren har brug for 

det. Vi skal også blive bedre til den 

gode beboerkommunikation og 

konflikthåndtering,  og så skal vi 

blive klogere på beboersammen-

sætning, boligsociale tilbud og 

meget mere. 

MEDARBEJDERE PÅ 
MINI-BOLIGSOCIAL-UDDANNELSE
HOS AL2BOLIG ARBEJDER VI MED MANGE FORSKELLIGE OMRÅDER. MEN DER ER ÉN TING, 
VI ALLE HAR TIL FÆLLES: BEBOERKONTAKT. DERFOR ER DET VIGTIGT, AT VI ER GODT 
KLÆDT PÅ TIL DEN. 

Vi havde nogle gode snakke, vi lavede gode 
øvelser, og så fik vi en masse spændende nye 
vinkler på konflikthåndtering. Jeg glæder 
mig allerede til næste modul”.

Dorte Søgaard Frost, direktionssekretær

Konflikter kan være mange ting på mange plan, 
og så kan de løses på mange måder. Så det er fedt 
at få bedre kendskab til, hvilke værktøjer man 
kan tage i brug. Det er altid godt med ny læring. 

      Anders Kvistgaard Velling, varmemester 

VI LÆRER AF HINANDEN 
Vi er så heldige at have vores helt 

egne boligsociale eksperter i hu-

set, som vil føre os godt igennem de 

fire moduler. Modulerne afholdes 

på tværs af afdeling og funktion, 

så vi bliver blandet godt og grun-

digt sammen. Det sikrer, at vi får en 

masse forskellige input og erfarin-

ger, så vi både kan lære af hinanden 

og med hinanden. 

Boligsocial medarbejder Anne Lykke Dixgaard er en af underviserne på uddannelsen. Modulerne består af en god blanding af teori og gruppearbejde. 
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I foråret 2017 blev vi indbudt af Aarhus Kommune til at 

byde ind med et projektforslag om 55 almene boliger på 

Lauritshøj i Skødstrup. 

Boligerne, og afdelingen som helhed, skulle være ast-

ma- og allergivenlige, og fællesskabet skulle være i 

højsædet. Det var lige i vores ånd. 

Sammen med arkitekterne udarbejdede vi derfor et 

projektforslag. 

1,5 måned gik, og vi vandt. I bedømmelsen sagde dom-

merkomiteen: 

”Projektet fremhæves for sin indlevende tilgang 

til at fortolke ideen om en grøn forstadsplantage, 

hvor elementerne af landskab, fællesskab og boli-

gens egenskab kombineres”. 

TAK TIL TÅLMODIGE BEBOERE
I august kunne vi endelig sætte punktum for det fær-

dige byggeri. Afdelingen er opført med etapevis ind-

flytning, og mange beboere har derfor måtte bo i en 

afdeling, som endnu var en byggeplads. Det var derfor 

på sin plads at fejre men også takke beboerne for deres 

tålmodighed og forståelse. 

Vi fejrede det med solskin, kagemand samt taler fra ar-

kitekter, totalrådgiver og Anette Østerhaab, formand 

for organisationsbestyrelsen. 

JWH Arkitekter og WE Architecture donerede en kikkert 

til beboernes fælleshus, som beboerne kan bruge til at 

zoome ind på den fine udsigt til Aarhus Bugten. 

I dagens anledning havde Modelparken Danmark lagt 

skinner rundt om fælleshuset, så børnene kunne få en 

togtur eller to. Det viste sig dog hurtigt, at det ikke kun 

var børnene, som blev draget af attraktionen. 

SCAN KODEN MED DIN 
MOBILTELEFON OG 
SE EN KORT FILM FRA 
DAGEN

I HUS MED LAURITSHØJ
EN SOLSKINSDAG FEJREDE VI, AT HELE AFDELING 132, LAURITSHØJ NU VAR FÆRDIG. 
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Med en pose penge fra BL’s Vær Med pulje kunne AL-

2bolig ansætte Nanna og Fatima til at give fællesska-

ber og aktiviteter et kærligt boost efter en lang ned-

lukning. 

Med december i kalenderen skal vi desværre runde pro-

jektet af, selvom flere af de faste aktiviteter fortsætter 

på frivillige hænder. 

Vi kan se tilbage på ni måneder, hvor der i den grad er 

kommet gang i både gåben, lattermuskler og mere vi-

den om natur i Åbyhøj.  

Med tre ugentlige gågrupper, træning for barslende 

forældre og natursjov for børn, har målgrupperne været 

meget forskellige. Vi har lært, at man sagtens kan lave 

aktiviteter med naturen som ramme. Barselstræningen 

er som den eneste aktivitet rykket indendørs på Lokal-

centret de sidste par måneder, så de små kan ligge på 

gulvet uden at blive kolde eller våde. Vi har også erfaret, 

at nogle gange skal der faktisk bare et lille skub til at 

folk, selv går i gang med arrangere. Gågrupperne har på 

eget initiativ været en tur på Samsø, på tur til Kattegat-

centret og går nu hver måned ind til fællesspisning på 

Folkestedet i Aarhus midtby.  

I SOL OG REGN HAR NATURFÆLLES-
SKABERNE I ÅBYHØJ BLOMSTRET
DET KAN GODT VÆRE, DER BLEV SAT EN GEVALDIG KÆP I HJULET PÅ DE AKTIVITETER, 
MAN PLEJEDE AT MØDES OM, DA CORONA FYLDTE I FØRSTE HALVDEL AF ÅRET. MEN NED-
LUKNINGEN BLEV OGSÅ ANLEDNINGEN TIL NYE FÆLLESSKABER MED NATUREN SOM OM-
DREJNINGSPUNKT. 

Jeg har boet i Åbyhøj i 39 
år, og jeg har opdaget, 
at vi har så fantastisk en 
natur lige i baghaven. Jeg 
har aldrig gået her før, og 
jeg ville være bange for at 
fare vild, hvis jeg ikke gik 
med gruppen.
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Jeg ville være blevet 
hjemme i mit nattøj 
hele dagen, hvis jeg ikke 
skulle med på gåturen i 
dag.
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og til at inspirere andre i forhold til lignende 

renoveringer i fremtiden,”  fortæller AL2boligs 

byggechef, Kristina Rytter og fortsætter:

”Vi vil også skabe gode rammer for den bæredyg-

tige hverdag ved at opsamle regnvandet fra tage-

ne og bruge vandet i de tre vaskerier. Samtidig vil 

vi gøre vaskerierne socialt bæredygtige og åbne 

dem med caféområde og et grønt udendørs am-

fi-forløb, der forbinder vaskerierne med de grøn-

ne fællesarealer”.

VIDEN SKAL DELES
Syv andre almene boligorganisationer modtager 

ligeledes støtte til en række bæredygtige renove-

ringstiltag. Al viden som udledes af de otte pro-

jekter deles på tværs af landets almene boligorga-

nisationer i samarbejde med Almennet, og i 2022 

udgiver Realdania en publikation, som gennem-

går samtlige tiltag – til inspiration for boligorga-

nisationer og byggebranchen.

Det er en stor ære at modtage Realdanias støtte og 

anerkendelse af vores indsats for at bevise, at man 

sagtens kan renovere med lige respekt for klima 

og arkitektur. Vi glæder os til at komme i gang, 

høste nye erfaringer, fortælle om resultaterne af 

tiltagenes funktionalitet og klimaeffekter og in-

spirere andre til at gå i samme fodspor.

Vores to boligafdelinger i Åbyhøj, Lindeparken og 

Digtergangen, står begge overfor en gennemgriben-

de renovering. Det har hele tiden været vores vision 

at renovere med respekt for arkitekturen og samtidig 

tage hånd om miljøet og reducere CO2-udledningen. 

Og takket være Realdania kan vi nu realisere vores 

plan om at gennemføre en grøn renovering uden at 

sætte boligafdelingernes DNA over styr. 

Bevillingen er en del af Realdanias pulje ’Sammen 

om Bæredygtigt Byggeri: Pulje til klimamæssig bæ-

redygtighed i almene boligorganisationers renove-

rings-projekter’. Støtten modtager vi på baggrund 

af en omfattende bæredygtighedsanalyse, som gør 

rede for, hvordan, hvorfor og i hvor høj grad de bæ-

redygtige tiltag kan gøre en forskel.

GENBRUG AF FACADEMURSTEN OG 
OPSAMLING AF REGNVAND GØR EN 
FORSKEL
”Med Realdanias støtte vil vi værne om afdelingernes 

bevaringsværdige kulturarv og videregive den 

til fremtidige generationer. Vi vil bevare og gen-

anvende de ikoniske gule mursten, som sammen 

med de murede og vinklede altaner udgør et klassisk 

eksempel på 1960’ernes etagebyggeri.   6,6 procent 

af den samlede danske boligmasse – svarende 

til 178.000 etageboliger udgøres i dag af murede 

boligbebyggelser fra denne periode. Vi glæder os til 

at blive klogere på renoveringen af denne boligtype 

7,9 MILLIONER TIL 
GRØNNE RENOVERINGER 
DE MANGE MILLIONER GÅR TIL DE TO HELHEDSPLANER I LINDEPARKEN OG DIG-
TERGANGEN I ÅBYHØJ SOM NU, TAKKET VÆRE REALDANIA, KAN GENNEMFØRES 
SOM GRØNNE RENOVERINGER VED HJÆLP AF EN RÆKKE SÆRLIGE BÆREDYGTIG-
HEDSTILTAG.
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VILDE BLOMSTER 
OG SOMMERFUGLETRÆF
BIODIVERSITETEN BLOMSTRER 
PÅ FUGLEBAKKEN OG I LANGKÆRPARKEN.

MEN HVAD ER DET NU LIGE, 
BIODIVERSITET ER?
Når naturområder omlægges til bebyggelse og produktion, uddør mange plante- og dyrearter.

Derfor er det vigtigt at give lidt igen og skabe gode vilkår for et sundt og mangfoldigt plante- og

dyreliv. Det kaldes også at fremme biodiversiteten. 

De flotte farver tiltrak både beboere og sommer-

fugle i Langkærparken .

Både Fuglebakken og Langkær-

parken har godt gang i biodi-

versitets-projekterne, og i som-

mermånederne kunne man for 

alvor se biodiversiteten blom-

stre. 

Vilde blomster på engen ved Fuglebakken.
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Afdelingen håber, at hjertestarte-

ren aldrig kommer i brug. Men op-

står der alligevel en situation med 

hjertestop, er den vigtig at have. 

Den kan redde liv, og så giver den 

større chance for, at den overleven-

de kommer ud på den anden side 

uden mén.

40 BEBOERE PÅ 
HJERTEREDDERKURSUS
En hjertestarter er let at bruge og 

guider dig igennem hele processen. 

Alligevel kan det være rart at lære 

den at kende. 

Derfor har 40 af Fuglebakkens be-

boere deltaget i et 30-minutters 

KLÆDT PÅ  
TIL AT REDDE LIV
PÅ AFDELINGSMØDET DEN 1. SEPTEMBER BESLUTTEDE 
BEBOERNE PÅ FUGLEBAKKEN, AT AFDELINGEN SKULLE 
HAVE EN HJERTESTARTER. ALLEREDE TO UGER EFTER VAR 
HJERTESTARTEREN HÆNGT OP OG KLAR TIL BRUG. 

HELE AL2BOLIG PÅ 
FØRSTEHJÆLPSKURSUS
Også AL2boligs medarbejdere er blevet klædt på til at 

redde liv. I løbet af november har samtlige medarbejdere 

gennemført et førstehjælpskursus. 

Kurset var delt op i et  online og et praktisk forløb. 

Det online forløb mundede ud i en afsluttende test, som gav 

os adgang til den praktiske del. Her mødtes vi i hold med en 

instruktør, som lærte os alt fra hjerte-lunge-redning, til 

brug af hjertestarter, og hvordan vi lægger en person i stabilt 

sideleje. 

Hjertestarteren hænger 

centralt i afdelingen på 

fælleshusets facade.

SKAL DIN AFDELING 

OGSÅ PÅ HJERTE- 

REDDERKURSUS?

SÅ KAN I TILMELDE  

JER PÅ: 

 

WWW.GIVLIV. 

HJERTEFORENINGEN.DK

 

KURSET VARER KUN  

30 MINUTTER, OG  

DET ER GRATIS. 

hjerteredderkursus, hvor de blev 

trænet i både genoplivning og brug 

af hjertestarter. Kurset hed GIV LIV, 

og blev faciliteret af Hjerteforenin-

gen – helt gratis. 
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HVORDAN VED VI, AT VI HAR 
SKABT ET GODT STED AT BO?

EN EFTERÅRSMANDAG VAR ADMINISTRATIONEN TIL TEMAEFTERMIDDAG OM, 
HVORDAN MENNESKER PÅVIRKES AF DE RAMMER DE BOR I.  
FOR OS HANDLER DET NEMLIG IKKE KUN OM AT BYGGE BOLIGER -  
MEN OM AT BYGGE HJEM. 

Vi havde besøg af Johanne og Kathrine fra AART, 

som fortalte om, hvordan AART, som den første ar-

kitektvirksomhed i Skandinavien, har etableret et 

effektteam, som arbejder med at dokumentere ar-

kitekturens effekt. 

Vi fik lov til at lege med Effektkompasset – et værk-

tøj som AART bruger til at skabe størst mulig effekt 

i deres arkitektur. Det gjorde os klogere på, hvordan 

vi kan bruge samme princip i en AL2bolig kontekst, 

så vi får bedre føling med, hvilken effekt vi gerne vil 

opnå, og hvilken effekt vi i realiteten opnår. Det er 

en metode, vi særligt kan bruge, når vi bygger nyt.

Vi glæder os til at arbejde videre med de tanker og 

ideer, som eftermiddagen gav os. 



GODE RÅD OM NABOSTØJ
DET SIGES, AT SYV UD AF TI KONFLIKTER IMELLEM LEJLIGHEDSBEBOERE  
HANDLER OM STØJ. DET GIVER DERFOR GOD MENING AT TALE MED DINE NABOER OM 
NABOSTØJ – OGSÅ INDEN KONFLIKTEN OPSTÅR.
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HILS PÅ DIN NABO
Det er altid en god idé at hilse på nye naboer, og det kan 

samtidig være en god investering i forhold til nabostøj. 

Det er lettere at håndtere eventuelle problemer med 

støj, hvis man fra starten har talt åbent om hinandens 

behov og grænser: Hvornår er det vigtigt for jer med ro? 

Og hvornår er det ok, at der er lidt larm?

 

TAL MED DIN NABO  
HVIS DU ER GENERET AF STØJ
Samtaler om nabostøj er sjældent lette, men de er altid 

et forsøg værd. Tal med hinanden om udfordringen, og 

hvordan I kan løse den. Måske din nabo ikke engang er 

klar over, at støjen er der?

 

AFPRØV LØSNINGER
Er du din nabo generet af hinandens lyde, findes der 

forskellige løsninger, der kan hjælpe med at dæmpe 

lyde:

 SÆT FILTDUPPER UNDER STOLENE.

 PLACER HØJTALERE OG TV PÅ STANDERE 
ELLER MØBLER MED ET LYDABSORBERENDE 
UNDERLAG.

 
 OVERVEJ AT FÅ LAGT GULVTÆPPE DER  

HVOR DER ER  SÆRLIG HØJ AKTIVITET PÅ 
GULVET FX I BØRNEVÆRELSET.
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DER FINDES EN HEL 
HÅNDBOG MED TIPS 
OG GODE RÅD TIL AT  
HÅNDTERE NABOSTØJ.

FIND DEN PÅ
WWW.AL2BOLIG.DK 
UNDER FOR BEBOERE –  
NABOSKAB – NABOSTØJ. 

Her på Søhøjen har vi stor glæde af søen, når det har 

regnet kraftigt, hvilket skete i foråret og sommeren. 

Mit barnebarn, Oscar, på 5 år, spurgte: ”Må jeg godt 

komme derned og bade?” ”Nej, det går ikke!” svarede 

jeg. Men vi nød begge to det smukke syn!

Nu er det blevet vinter, måske kommer der sne og søen 

bliver hvid, eller det bliver frostvejr, og søen bliver som 

et spejl.

SØEN PÅ SØHØJEN
AF: GERDA GALSGAARD,  
BEBOER PÅ SØHØJEN 14

LÆS HÅNDBOGEN OM NABOSTØJ
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Bydelshuset i Tilst danner rammen for et væld af akti-

viteter. Nogle af dem står afdelingsbestyrelsen for, og 

andre faciliterer Det Boligsociale Team. 

Men det seneste stykke tid har afdelingsbestyrelsen 

oplevet stor efterspørgsel på nye aktiviteter. Og efter-

hånden som flere aktiviteter kommer til, kan det være 

svært at få det hele til at gå op. 

Derudover har Aarhus Kommune igangsat et pilotpro-

jekt i Langkærparken med en særlig familieindsats, 

som bemandes af yderligere to medarbejdere – udover 

den konsulent som allerede er tilknyttet Langkærpar-

ken. 

Derfor er de boligsociale aktiviteter nu rykket i nye 

rammer, i det som mange kender som det gamle fri-

tidshjem. Huset har fået sig en makeover og hedder nu 

Det Boligsociale Hus. 

Indtil sommeren 2025 vil huset danne rammen om de 

boligsociale aktiviteter i Langkærparken. Det er nemlig 

i 2025, at Den Boligsociale Helhedsplan har sin udløbs-

dato. 

Planen er, at de boligsociale aktiviteter rykker tilbage til 

Bydelshuset i 2025 med afdelingsbestyrelsen som tov-

holder.  

De boligsociale medarbejdere, som arbejder i Langkær-

parken, har fortsat kontor i AL2boligs administration, 

mens konsulenter fra Aarhus Kommune holder til i Det 

Boligsociale Hus. 

DET BOLIGSOCIALE 
HUS I LANGKÆRPARKEN
DE BOLIGSOCIALE AKTIVITETER ER FLYTTET FRA BYDELSHUSET TIL DET BOLIGSOCIALE 
HUS. DET BETYDER, AT AKTIVITETER SOM LEKTIECAFÉ, JOB- OG UDDANNELSESVEJLED-
NING NU HØRER TIL PÅ HAURUMSVEJ. 

Det Boligsociale Team foran det nye hus.

ÅBENT HUS MED 
KAGEMAND OG MUSIK 
Den 30. november indviede vi Det Boligsociale Hus ved 

at åbne dørene, invitere beboerne ind og byde på lidt 

godt til maven. Orkestret ÆSKEN var også forbi og spil-

le god musik. 



ØNSKER DU AT HÆVE DINE ACONTO INDBETALINGER?

Så brug vores kontaktformular på hjemmesiden eller send os en mail på info@AL2bolig.dk

med det ønskede aconto indbetaling.
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Priserne for el, vand og varme er betydeligt højere end 

for et år siden. En af årsagerne til prisstigningen er, at 

efterspørgslen er steget hurtigere end forventet, efter 

coronaen er faldet lidt til ro herhjemme. Der er kommet 

hurtigt gang i økonomierne igen, og det betyder, at vi 

nu bruger meget mere energi end forventet.

Vi opfordrer derfor alle beboere til at være ekstra op-

mærksomme på forbruget og tage højde for, at der mu-

ligvis kan lande en efterregning, når forbrugsperioden 

opgøres. Det gælder uanset, om man har kollektiv af-

regning med afdelingen eller individuel afregning til 

forbrugsværket.  

AFLÆS JÆVNLIGT DIN MÅLER
Bor du i en afdeling med kollektiv afregning, skal du 

huske at aflæse dine målere med jævne mellemrum. 

Oplever du fejl på målerne, skal du kontakte Driftslin-

jen. Det er nemlig lejers pligt at fejlmelde det til os, så 

fejlene kan udbedres, inden forbruget opgøres. 

ENERGIPRISERNE STIGER
LIGESOM ALT ANDET I VERDEN STIGER ENERGIPRISERNE. 
HUSK AT HOLDE DIG ORIENTERET OM PRISUDVIKLING OG 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ DIT FORBRUG.
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Ifølge forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad, smider 

en gennemsnitlig dansk familie hvert år hele 57 kilo 

glimrende fødevarer direkte i skraldespanden.

LAD OS KOMME MADSPILDEN TIL LIVS MED FIRE GODE RÅD:

1. PLANLÆG JULENS MÅLTIDER
Vi kender vist alle det med at gå lige lovligt til den, 

når vi handler ind til julemiddagen. Hellere for 

meget end for lidt. Men vi kan sagtens blive bedre 

til at planlægge vores indkøb på forhånd. 

Når der skal købes ind, så skriv på forhånd en ud-

førlig indkøbsliste. Og her kommer det vigtige: 

Hold dig til listen. 

Når der skal laves mad, er det vigtigt at huske på, at 

der kun skal være mad til det antal personer, som 

deltager. En tommelfingerregel siger, at vi skal gå 

efter 600-800 gram mad pr. person inklusiv brød, 

når vi skal spise julemad. 

Og skal du til sammenskudsgilde, er det vigtigt at 

huske på, at der f.eks. ikke skal laves frikadeller til 

at mætte alle. Der skal jo også være plads til alle de 

andre gode retter. 

2. LAD IKKE MADEN STÅ FOR LÆNGE PÅ 
BORDET
Sørg for at sætte maden på køl, når I er 

færdige med at spise. Står maden for læn-

ge fremme, kan det ende med at blive dår-

ligt. 

Er der mange retter på menuen, kan I lade 

retterne komme på bordet i etaper, så det 

hele ikke står fremme hele middagen igen-

nem. En julefrokost kan jo snildt tage man-

ge timer.

3. KOM SJATTERNE I EN 
ISTERNINGBAKKE
Vi har ofte en sjat fløde, portvin eller rødvin til 

overs, når middagen er ovre. Dem kan du sagtens 

fryse ned i en isterningepose- eller bakke og bruge 

dem  i gryderetten, suppen eller saucen. Det giver 

et ekstra pift. 

4. GIV 
GÆSTERNE 
EN EKSTRA 
JULEGAVE
Står du med så 

mange rester, at 

det nærmest vir-

ker uoverskueligt 

at få dem spist, 

kan du give dem til 

dine gæster. Pak resterne sammen og giv gæster-

ne en del af julemiddagen med hjem. Det er både 

en god løsning ift. madspil, og så er det en hyggelig 

gestus til dine gæster. 

FIRE TIPS 
TIL MINDRE MADSPIL I JULEN
JULEN VARER LÆNGE, KOSTER MANGE PENGE... 
MEN PENGENE GÅR IKKE KUN TIL JULEGAVER OG JULEPYNT. DE GÅR OGSÅ TIL 
MAD I SÅ STORE MÆNGDER, AT DET ENDER MED AT BLIVE SMIDT UD. 
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VIS OS DIT JULEFOTO OG VIND!
Send os dit bedste julefoto! Og lad os sprede julestemningen imellem os. 

Vi lægger alle fotos på vores Facebook side, og så trækker vi selvfølgelig lod blandt alle deltagere om en 

spændende præmie. 

SEND DIT FOTO SENEST DEN 2. JANUAR TIL KOMMUNIKATION@AL2BOLIG.DK

NDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



WWW.AL2BOLIG.DK

WWW.FACEBOOK.COM/AL2BOLIG

LINKEDIN.COM/COMPANY/AL2BOLIG

AL2BOLIG  87 45 91 91
Administration

Åbningstider: 

Mandag - torsdag: 9.00-15.00

Fredag: Lukket

Telefontider:

Mandag: 9-15

Tirsdag - fredag: 9-12

Driftslinjen

Telefontider:

Mandag-torsdag: 7-12 og 13-15

Fredag: 7-12


