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FORORD

 
Sommeren står for døren, og vi nærmer os afdelings-

mødet; det vigtigste møde på året for dig, din boligaf-

deling og beboerdemokratiet.  

Beboerdemokratiet er den almene sektors livsnerve. 

Det er her igennem, du kan få indflydelse og sætte dit 

aftryk. 

Derfor er det vigtigt, at du deltager. 

Beboerdemokratiet bliver med internationale øjne an-

set som unikt. Det er beboerdemokratiet, som adskil-

ler os fra de private lejeboliger. Men vi har som beboere 

ikke altid haft så meget indflydelse på de almene boli-

ger, som vi har i dag. Før 1970 havde man som beboer 

ret til at udtale sig men ikke nogen beslutningsret. Si-

denhen har vi fået meget mere indflydelse. I 1970 ved-

tog Folketinget, at hver boligafdeling kunne vælge en 

afdelingsbestyrelse, og i 1984 blev det vedtaget, at be-

boerne skulle have ret til at overtage et flertal af plad-

serne i organisationsbestyrelsen. 

Med andre ord blev beboerdemokratiet født.

VI SKAL VÆRNE OM BEBOER-
DEMOKRATIET, OG VI SKAL BRUGE DET
Ved at deltage i afdelingsmøderne får du direkte ind-

flydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt, og 

hvordan din boligafdeling skal udvikles. Kort sagt kan 

du være med til at gøre din boligafdeling til et godt sted 

at bo. 

For nogle som bor alment, er beboerdemokratiet den 

mest naturlige ting i verden. For andre er det nyt og 

måske endda fremmed. Jeg vil derfor bede dig om en 

tjeneste. Har du en nabo, som ikke kender til beboerde-

mokratiets muligheder, så prik vedkommende på skul-

deren og fortæl om vigtigheden af at være med. 

Du bestemmer helt selv, om du vil deltage i beboerde-

mokratiet og give din mening til kende. Men husk, at 

hvis du ikke deltager, så er det de andre, som bestem-

mer for dig. 

Til slut vil jeg ønske dig en god sommer og god fornøjel-

se med afdelingsmødet.  

Anette Østerhaab, 

Formand for organisationsbestyrelsen

BRUG DIN  
INDFLYDELSE
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118 ud af 183. Så mange stemmer endte Allan Werge 

med at hive hjem. Valget blev afgjort den 8. juni på Ho-

tel Nyborg Strand til BL’s repræsentantskabsmøde. 

Der var i alt tre kandidater til formandsposten. Udover 

Allan Werge var også Camilla Hegnsborg fra BL’s 1. 

kreds og Poul Rasmussen fra 11. kreds opstillet. Alle tre 

kandidater var blevet indstillet af BL, men i sidste ende 

valgte repræsentantskabet, at det var Allan Werge, som 

skulle stå i spidsen for BL de næste to år. 

Med den klare sejr gik Allan straks i gang med at sam-

le den almene sektor. ”Jeg vil være den samlende for-

mand for alle”, lød det fra den nyvalgte formand, da 

han skulle sætte ord på valgresultatet. 

DEN MEST INTERESSANTE 
POST I DET ALMENE
Som optakt til valget fortalte Allan til BL: 

I MIN OPTIK STILLER JEG OP 
TIL DEN MEST INTERESSANTE 
POST I DEN ALMENE VERDEN. VI 
GÅR MANGE STORE OG VIGTIGE 
DAGSORDENER I MØDE DE 
KOMMENDE ÅR, OG JEG VIL MEGET 
GERNE VÆRE MED AT SÆTTE 
RETNINGEN FOR DERES UDFALD.

AT VÆRE EN DEL AF 
HVERDAGEN I DEN DAGLIGE 
BOLIGADMINISTRATION GIVER 
MIG EN NÆRVÆRENDE OG 
PRAKTISK TILGANG TIL DE ALMENE 
PROBLEMSTILLINGER. OG SÅ GIVER 
DET MIG MULIGHEDEN FOR AT 
SE VIRKNINGEN AF DE POLITISKE 
TILTAG HELT KONKRET.

OM ALLAN WERGE
Siden 2011 har AL2boligs direktør heddet Allan Werge. 

Oprindeligt var Allan mejerist i Vestjylland, men med 

en stor interesse i politik drog han mod Københavns 

DIREKTØR ALLAN WERGE
NY FORMAND I BL
DET BLEV TIL EN OVERBEVISENDE SEJR FOR VORES DIREKTØR ALLAN WERGE, SOM 
NU ER FORMAND I BL. 

Universitet, hvor han i 2002 blev færdiguddannet i 

statskundskab. 

Før Allan blev formand i BL, var han formand for BL’s 

5. kreds, som dækker de almene boligorganisationer i 

Aarhus. Det er en post, han naturligvis må lade en an-

den overtage, så han kan varetage sin nye formandsrol-

le. 

STORE UDFORDRINGER KRÆVER BREDT 
SAMARBEJDE
Der ligger mange udfordringer og venter. Det pointere-

de Allan kort tid efter valget, hvorefter han satte en stor 

fed streg under nødvendigheden af et bredt samarbejde 

for at løse dem. 

”I København er der bugnende ventelister og reelt byg-

gestop. Andre steder er der tomme boliger og lejele-

dighed. Dertil kommer blandt andet vores ansvar for at 

støtte de psykisk syge, vi har boende. Vi skal også tage 

vores ansvar for at finde løsningen på de globale klima-

problemer,” sagde han. 

OM BL
BL er en interesse- og brancheorganisationer for de al-

mene boligorganisationer og den ene million menne-

sker, der bor alment. 

BL’s politiske arbejde foregår lokalt i 11 kredse på tværs 

af alle landets kommuner, nationalt op mod Christi-

ansborg og Folketingets politikere, og internationalt 

gennem Housing Europe og NBO Housing Nordic. 

SCAN QR KODEN OG 
SE ALLANS REAKTION 
PÅ VALGRESULTATET
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SÆT DIT AFTRYK TIL 
AFDELINGSMØDET

SKAL DYR VÆRE TILLADT I DIN BOLIGAFDELING? 

SKAL DER VÆRE FLERE GRØNNE OMRÅDER ELLER FLERE PARKERINGSPLADSER? 

HVAD MED LEGEPLADSEN, SKAL DEN RENOVERES?

GODE RÅD TIL ET GODT FORSLAG
  FORMULER DIG KLART OG TYDELIGT.  FORSLAGET SKAL VÆRE SKREVET SÅ 

PRÆCIST OG ENTYDIGT, AT MAN KAN STEMME JA ELLER NEJ TIL DET. 

  SKRIV HVORFOR DU STILLER FORSLAGET. HVORFOR MENER DU, AT DE ANDRE 
BEBOERE SKAL STEMME JA? 

STIL DIT FORSLAG PÅ WWW.AL2BOLIG.DK ALLEREDE NU

ALT DET KAN DU SOM BEBOER VÆRE MED TIL AT BESTEMME, 
HVIS DU DELTAGER I BEBOERDEMOKRATIET. 

DET ÅRLIGE AFDELINGSMØDE ER DIN MULIGHED FOR AT VÆRE MED TIL 
AT BESTEMME, HVORDAN DET SKAL 
VÆRE AT BO I DIN AFDELING.
AT BESTEMME, HVORDAN DET SKAL
VÆRE AT BO I DIN AFDELING.

SCAN QR KODEN 
OG BLIV 
KLOGERE PÅ, 
HVORDAN DU 
BRUGER DIN 
INDFLYDELSE



Afdeling Dato Ugedag Kl. Sted

157 Jagtvej 16-08-2022 Tirsdag 15,00 Fælleshuset Jagtvej 13, Hammel

135 Mølagervej 17-08-2022 Onsdag 19,00 Foldby Forsamlingshus, Kirkevej 1, Hinnerup

146 Ellemosevej 17-08-2022 Onsdag 17,00 Fællesrum F, Ellemosevej 32, Hadsten

319 Belgrano 17-08-2022 Onsdag 19,00 Glasgangen i Belgrano, Vibyvej 53, Åbyhøj

305 A. Jensens Vej 18-08-2022 Torsdag 17,30 Selskabslokalet, Anker Jensen Vej 51, kld., Åbyhøj

313 Hjortshøjparken 18-08-2022 Torsdag 19,00 Beboerhuset Hjortshøjparken 119, Hjortshøj

103 Henrik Hertz Vej 22-08-2022 Mandag 19,00 Driftscenter Åbyhøj, Henrik Hertz Vej 64, Åbyhøj

108 Lindeparken 22-08-2022 Mandag 19,00 Digtergangens beboerlokale, Digtergangen 1, gavlen, Åbyhøj

109 Digtergangen 23-08-2022 Tirsdag 19,00 Digtergangens beboerlokale, Digtergangen 1, gavlen, Åbyhøj

143 Hinneruplund 23-08-2022 Tirsdag 17,00 Caféen Hinneruplund, Herredsvej 16-18, Hinnerup

155 Tinghøj 24-08-2022 Onsdag 17,00 Tinghøj - Multirum, Jagtvej 4, Hammel

158 Bøgely 24-08-2022 Onsdag 19,00 Beboerhuset Mejerigården, Nørregade 3F, Hammel

159 Danasvej 24-08-2022 Onsdag 15,00 Beboerhuset Mejerigården, Nørregade 3F, Hammel

114 Hjortshøjparken 25-08-2022 Torsdag 19,00 Beboerhuset Hjortshøjparken 119, Hjortshøj

127 Petersminde 25-08-2022 Torsdag 19,00 Petersmindes fælleshus, Åbyhøjgård 40, Åbyhøj

142 Jernaldervej 25-08-2022 Torsdag 19,00 Engdragets fælleshus, Jernaldervej 89, Hinnerup

306 A. Jensens Vej/Krog 27-08-2022 Lørdag 13,00 Tousparkens selskabslokale, Tousparken 20, gavlen, Åbyhøj

140 Poppelhegnet 29-08-2022 Mandag 18,00 Bydelshuset, Langkærvej 2, Tilst

147 Lilleåbakken 29-08-2022 Mandag 19,00 Fælleshuset Fuglebakken 84, Hinnerup

153 Mejerigården 29-08-2022 Mandag 18,30 Beboerhuset Mejerigården, Nørregade 3F, Hammel

304 A. Jensens Vej 29-08-2022 Mandag 17,00 Selskabslokalet, Anker Jensen Vej 51, kld., Åbyhøj

104 Banely 30-08-2022 Tirsdag 19,00 Hjemme hos Claus, Åbyvej 147, Åbyhøj

126 Østergårdstoften 30-08-2022 Tirsdag 18,30 Teltet ved bålpladsen, Østergårdstoften, Hjortshøj

145 Fuglebakken 30-08-2022 Tirsdag 19,00 Fælleshuset Fuglebakken 84, Hinnerup

121 Æblehaven 31-08-2022 Onsdag 19,00 Pergolaen, C.A. Thyregods Vej, Åbyhøj

309 H. Hertz Vej/Vibyvej 31-08-2022 Onsdag 18,00 Driftscenter Åbyhøj, Henrik Hertz Vej 64, Åbyhøj

107 Birkeparken 01-09-2022 Torsdag 18,30 Tousparkens selskabslokale, Tousparken 20, gavlen, Åbyhøj

312 Hjortshøj Møllevej 01-09-2022 Torsdag 19,00 Beboerhuset Hjortshøjparken 119, Hjortshøj

128 Lisbjerg Bakke 05-09-2022 Mandag 19,00 Selskabslokalet Jess Ingerslevs Gade 2, Aarhus N

122 Søhøjen 06-09-2022 Tirsdag 19,00 Fælleslokalet Søhøjen 62, Tilst

141 Korsvangen 06-09-2022 Tirsdag 19,00 Tinning forsamlingshus, Solkærvej 20, Hinnerup

307 H. Hertz Vej/Vibyvej 06-09-2022 Tirsdag 19,00 Selskabslokalet, Anker Jensen Vej 51, kld., Åbyhøj

123 Vestergården 07-09-2022 Onsdag 19,00 Fælleshuset Søhøjen 12 C, Tilst

132 Lauritshøj, Skødstrup 07-09-2022 Onsdag 18,00 Fælleshuset, Lauritshøj, Skødstrup

133 Skovfaldet 07-09-2022 Onsdag 19,00 Skovfaldets beboerhus, Bakken 52, Hinnerup

120 Haslevej/Frejasvej 08-09-2022 Torsdag 17,30 Driftscenter Åbyhøj, Henrik Hertz Vej 64, Åbyhøj

150 Nørrevangsvej/Æbleh 08-09-2022 Torsdag 19,00 Beboerhuset Mejerigården, Nørregade 3F, Hammel

308 Vibyvej 08-09-2022 Torsdag 19,00 Tousparkens selskabslokale, Tousparken 20, gavlen, Åbyhøj

318 Børupvej 08-09-2022 Torsdag 18,00 Fælleshuset, Børupvej 344, Tranbjerg J.

101 Engparken 12-09-2022 Mandag 18,30 Engparken 5, kld., Åbyhøj

125 Tranbjerg syd 12-09-2022 Mandag 19,00 Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 1, Tranbjerg J.

151 Elkjærsvej 12-09-2022 Mandag 19,00 Beboerhuset Mejerigården, Nørregade 3F, Hammel

148 Elverhøjen 13-09-2022 Tirsdag 19,00 Hadsten kulturhus, lokale 2, Evald Tangs Allé 45, Hadsten

303 O.I. Offersensvej 13-09-2022 Tirsdag 18,00 Selskabslokalet, Anker Jensen Vej 51, kld., Åbyhøj

105 Tousparken 14-09-2022 Onsdag 18,30 Tousparkens selskabslokale, Tousparken 20, gavlen, Åbyhøj

110 Åbyhøjgård 14-09-2022 Onsdag 19,00 Fælleshus Petersminde, Åbyhøjgård 40, Åbyhøj

134 Ertebjerg 15-09-2022 Torsdag 19,00 Ertebjergs beboerhus, Ertebjerg 90, Tilst

314 Strandborg 15-09-2022 Torsdag 19,00 Selskabslokalet Børupvej 225, Tranbjerg J.

315 Højager 15-09-2022 Torsdag 19,00 Fælleshuset Højager 172, Hjortshøj

111 Langkærparken 19-09-2022 Mandag 19,00 Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, Aarhus V

138 Ved Åen/Engdraget 20-09-2022 Tirsdag 19,00 Engdragets fælleshus, Jernaldervej 89, Hinnerup

139 Moseparken 20-09-2022 Tirsdag 19,00 Mosehullet, Moseparken 14, kld., Tilst

131 Thyregodsvej 21-09-2022 Onsdag 19,00 Digtergangens beboerlokale, Digtergangen 1, gavlen, Åbyhøj

301 A. Jensens Vej 21-09-2022 Onsdag 19,00 Afd.kontoret, Anker Jensens Vej 21 kld. gavlen, Åbyhøj

310 Åbyhøjgård 21-09-2022 Onsdag 19,00 Selskabslokalet, Åbyhøjgård 30, kld., Åbyhøj

113 Græsvangen 22-09-2022 Torsdag 18,00 Græsvangens beboerhus, Græsvangen 32 E, Tilst

118 B.S. Ingemanns Vej 22-09-2022 Torsdag 19,00 Driftscenter Åbyhøj, Henrik Hertz Vej 64, Åbyhøj

152 Kappelsdal 22-09-2022 Torsdag 19,00 Beboerhuset Kappelsdal 118, Hammel

156 Hammel Midtby Intet møde

AFDELINGSMØDER 2022
HER KAN DU SE, HVORNÅR DER ER AFDELINGSMØDE I DIN BOLIGAFDELING. 
DU MODTAGER EN INDKALDELSE I DIN POSTKASSE - SÅ HUSK AT HOLDE ØJE. 

A L 2 B O L I G S  B E B O E R B L A D
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97 repræsentanter deltog i mødet, som blev holdt på 

Hotel Scandic Aarhus V. Kl. 18.15 var der mad på bordet, 

og da der var blevet tygget af munden tre kvarter sene-

re, gik vi i gang.

 

Formand Anette Østerhaab fremlagde bestyrelsens 

beretning, som kom omkring nybyggeri, renovering, 

personaleforhold, formandsmøder, BL og mere til. Be-

retningen blev godkendt, og direktør Allan Werge præ-

senterede herefter regnskab og budget, som, efter et 

par spørgsmål og sund debat, ligeledes blev godkendt. 

 

INDSTILLINGER VEDTAGET
På dagsordenen var en indstilling fra organisations-

bestyrelsen om at arbejde videre med et grundsalg ved 

Fakta i Tilst. Indstillingen blev vedtaget.

 

De to forslag fra repræsentantskabet blev også vedta-

get. Det ene, om at arbejde videre med en måde hvorpå, 

afdelingsbestyrelserne kan få adgang til specificerede 

oplysninger om konto 114. Det andet, om en forsøgs-

ordning for driftsmedarbejdere hvor en eller to medar-

bejdere får særlig tilknytning til en afdeling.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2022
  

DEN 9. JUNI AFHOLDTE VI DET ÅRLIGE REPRÆSENTANTSKABSMØDE. TRE INDSTILLINGER 
BLEV VEDTAGET, OG MENS TO MEDLEMMER VALGTE AT TRÆDE UD AF ORGANISATIONSBE-
STYRELSEN, TRÅDTE TO NYE TIL. 

Den nye organisationsbestyrelse

Formand Anette Østerhaab og dirigent René Skau Björnsson
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NYE ANSIGTER I 
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
Aftenen bød også på nye ansigter i organisationsbesty-

relsen, såvel som vi måtte tage afsked med nogle. Efter 

en årrække i bestyrelsen ønskede Jørgen Sørensen og 

Svend Christensen ikke genvalg. Begge fik selvfølgelig 

en stor tak og en gave for deres indsats.

Rane Johansen blev genvalgt, og to nye ansigter tråd-

te til. Det ene, næsten nye, ansigt er Torben Bendix 

Halkjær fra afdeling 111, som efter nogle års pause øn-

skede at vende tilbage til bestyrelsen. Det andet var Bo 

Maibom Petersen fra afdeling 309.

Som suppleant blev Charlotte Raahede fra afdeling 315 

og Morten Knudsen fra afdeling 111 valgt. 

Tak til Jørgen og Svend for den gode indsats og tillykke 

til Torben, Bo samt suppleanter. Vi ser frem til samar-

bejdet. 

PWC VALGT SOM NY REVISOR
Før vi nåede til eventuelt, havde repræsentantskabet 

et yderst vigtigt valg at træffe. Bestyrelsen havde ind-

stillet PWC som ny revisor, og, efter et par opklarende 

spørgsmål, blev indstillingen vedtaget. 

Torben Bendix Halkjær Bo Maibom Petersen

Klapsalver Repræsentanter fra AL2bolig Repræsentanter fra revisionsfirmaet PWC

ÅRSBERETNINGEN OG 
REGNSKABET 
FINDER DU PÅ 
WWW.AL2BOLIG.DK 
UNDER OM OS -
PRESSERUM

Et aktivt repræsentantskab Tak for indsatsen til Jørgen Sørensen og Svend Christensen



REPAIR BILEN KOMMER TIL FRIRUM IGEN

HOLD ØJE PÅ FACEBOOK!

WWW.FACEBOOK.COM/FRIRUMVIBYVEJ
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REUSE har fået en Repair Bil, som kører rundt til for-

skellige bydele i Aarhus. Blandt andet Åbyhøj!

Bilen er et rullende værksted, hvor frivillige står klar til 

at hjælpe med at reparere alt fra tøj til møbler og teknik. 

Bag skranken står et team af frivillige klar med værktøj 

og vejledning, så dine ting kan få nyt liv i stedet for at 

blive smidt ud. 

HVOR FINDER JEG BILEN?
Det rullende værksted, som har fast holdeplads ved RE-

USE på Jægergårdsgade, kører også rundt i byen i ny og 

næ. Den 25. juni gik turen for eksempel til Frirum, vores 

beboerlokaler og samlingssted i Åbyhøj. 

SÅ RULLER REPAIR BILEN
STREJKER DIN STØVSUGER? ELLER ER DIN HÅRTØRRER GÅET I HÅRDKNUDE? SÅ FANG 
REPAIR BILEN NÅR DEN KØRER UD I BYEN OG FÅ DET FIKSET MED ET SNUPTAG. 

ØV, tænker du måske. For når du læser dette blad, er det 

måske for sent. Men pak du bare skuffelsen væk igen. 

Bilen vender nemlig tilbage.  

Helt præcist hvornår, er vi ikke sikre på endnu. Men 

hold øje med Frirums Facebook side. Vi giver nemlig 

lyd, så snart datoen er på plads. 

Skal du alligevel ud og gennemføre den ultimative 

parforholdstest, eller kunne du bare godt spise en por-

tion svenske köttbullar? 

Så kan du kombinere det med at få repareret dine ting, 

når Repair Bilen kommer til IKEA:

27. AUGUST / 24. SEPTEMBER / 15. OKTOBER  
KL. 13-16

GODT FOR 
VORES MILJØ 

OG DIN 
BANKKONTO
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Hver eneste dag åbner Poul sin 

computer og udtrækker en liste  

med status på boligafdelingernes 

fjernaflæste målere. 

Faktisk gør han det flere gange om 

dagen. Hvis det ser ud til, at der 

er et toilet, der løber, griber Poul 

straks knoglen og kontakter enten 

beboer eller driftscenter. 

Det samme gælder med de fjernaf-

læste energimålere. Her kan Poul 

nemlig tjekke, om der er dårlig af-

køling, hvilket ofte skyldes forkert 

brug af radiatorer. I nogle tilfælde 

kan det dog også skyldes en defekt 

varmeveksler eller selve varmesy-

stemet.

HOLD SELV ØJE 
Selvom Poul er dygtig, er der ikke 

fuld garanti for, at han finder alle 

toiletter, der løber. Så husk også 

selv at holde øje. Bor du i en bolig-

afdeling, som ikke har fjernaflæste 

målere, kan Poul naturligvis ikke 

holde øje med dem. Du skal derfor 

selv huske at være opmærksom på 

dit forbrug. Et toilet der løber, kan 

ende med at koste dig mange tusin-

de kroner. 

POUL HOLDER STYR DIT FORBRUG 
ÉT STK. LØBENDE TOILET. DET ER, HVAD VORES ENERGIKONSULENT  
POUL I GENNEMSNIT OPDAGER PÅ EN UGE VED HJÆLP AF SMART OVERVÅGNING. 

POULS RÅD TIL  
GOD AFKØLING  

Luk for alle radiator- 

ventiler når du lufter ud

Dæk ikke radiatorerne med 

møbler eller gardiner

Tør ikke tøj på dine  

radiatorer



MIE KÅRET SOM ÅRETS ELEV
VI ER PAVESTOLTE AF, AT HK HAR KÅRET VORES ØKONOMIELEV MIE SOM ÅRETS ELEV 2021. 

I efteråret 2021 sendte Morten en vigtig mail afsted. Sam-

men med de øvrige kolleger i afdelingen ville han indstille 

Mie til prisen som Årets Elev 2021. 

BEGRUNDELSEN LØD SÅDAN HER: 
”Vi vil gerne indstille vores elev Mie Pedersen til årets elev. 

Mie er 21 år gammel, kommer fra Hobro og arbejder som 

økonomielev hos AL2bolig i Aarhus.

Mie er kommet til AL2bolig med et flot gåpåmod og har ta-

get alle de udfordringer til sig, som man kunne forvente og 

mere til. 

Selvom Mie bor i Hobro, så tager hun køreturen fra Hobro 

til Aarhus og tilbage igen hver eneste dag, og hun møder 

altid ind i god tid med et smil og godt humør -  trods den 

lange time på motorvejen i morgentrafikken. 

Mie kan håndtere at have mange bolde i luften, og hun 

formår at passe sit arbejde hos AL2bolig uden problemer 

samtidig med, at hun også får passet sit andet job som ri-

deunderviser i Hobro. 

Mie har været ansat som elev siden december 2020 og 

har dermed kun været på kontoret i et år, men hun har 

allerede udvist stort ansvar og taget flere opgaver til 

sig af sig selv. Man kan altid regne med, at hun løser en 

opgave, når man stiller den for hende. Samtidig er hun 

utroligt vellidt af alle kollegaerne, og hun er en person, 

man kan komme til, hvis man har brug for en snak eller 

hjælp til et problem. 

Selvom Mie er økonomielev, har hun også udvist evne til 

at tilpasse sig opgaver i andre dele af virksomheden, og 

det gør hende meget fleksibel.  Hendes positive indstil-

ling til at tage imod alle opgaver med et smil gør hende til 

årets elev i vores øjne. Vi er meget glade for at have Mie 

som elev hos AL2bolig, og vi føler, at hun passer perfekt 

ind med sin personlighed og faglige nysgerrighed.”

I december tikkede der en mail ind i indbakken om, at 

Mie var blevet kåret som Årets Elev. Det var midt i coro-

na, og præmieringen måtte derfor udskydes til slutnin-

gen af marts, hvor HK kom forbi og overrakte en præ-

mie. 

STORT TILLYKKE TIL MIE MED DEN VELFORTJENTE TITEL. 
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HK repræsentant og en næsten 

fuldtallig økonomiafdeling til Mies 

præmiering.
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Vi har i hele 2021 haft særlig fokus 

på E-drift, og nu er vi endelig nået 

i mål med at implementere det helt 

nye system, som hedder NTI-FM. 

MEN HVAD ER DET NU LIGE, 
E-DRIFT ER?
E-drift er en digital opgavestyring, 

som sikrer, at vi har helt styr på, 

hvilke opgaver vi skal løse, hvilke 

vi har løst, og hvordan vi løser dem. 

E-DRIFT GIVER BEDRE SERVICE
HOS AL2BOLIG ARBEJDER VI MED E-DRIFT. MEN VED DU EGENTLIG, HVAD DET ER?  

Gule sedler og mentale huskeli-

ster er altså fortid. Med det nye 

system, som kører i alle tre drifts-

centre, sikrer vi bedre struktur, 

planlægning og ensartet pro-

blemløsning. 

En skudsikker huskeliste 

Med den digitale dokumenta-

tion får vi et præcist overblik 

over, hvilke opgaver, der er 

løst, og skal løses. Det er smart 

og sikkert, da der ingen risiko 

er for, at den digitale huskeliste 

forsvinder i lommens dyb.   

Ny læring
Medarbejderne har adgang til at 

se hele opgavehistorikken for en 

bolig. De kan altså se, hvordan 

kollegaen fiksede problemet, 

sidst det opstod. Den digitale re-

gistrering hjælper med at opda-

ge de smarte løsninger og skaber 

læring .  Dét er smart. 

3 FORDELE VED E-DRIFT:

1 2 3
Alt er lige ved hånden
Da det nye system er digitalt, 

har medarbejderne altid mulig-

hed for at tilgå det via telefonen. 

Det giver bedre overblik og sikrer 

bedre opgaveløsning.

 

Flemming på opdagelse i 

det nye system.
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HVAD LAVER DU HOS AL2BOLIG?

Jeg er varmemester og arbejder med 

beboerservice, ind- og fraflytningssyn og 

alt, hvad det indebærer. Udover det går jeg 

også i det grønne og hjælper til. 

HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET HOS 
AL2BOLIG?

Jeg har været her i 6,5 år. Før det var jeg 

greenkeeper hos Hammel Golf Klub.

MØD EN DRIFTSMEDARBEJDER
DU MØDER DEM I OPGANGEN, PÅ STIEN OG PÅ GRÆSSET.  
MEN VED DU EGENTLIG, HVEM DE ER?

LÆR TRE AF VORES DRIFTSMEDARBEJDERE BEDRE AT KENDE HER. 

TOMMY:  
DRIFTSCENTER FAVRSKOV

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT JOB?

Det bedste er alsidigheden i arbejdet og 

beboerkontakten. Jeg synes, det er skønt 

at møde mennesker. Og især forskellige 

mennesker. Vi passer jo også nogle 

kommunale tilbud, og der møder man en bred 

vifte af beboere. Det har stor værdi for mig. 
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HVAD LAVER DU HOS AL2BOLIG?

Jeg er gartner og står for vedligehold af de 

grønne områder i Åbyhøj. Om sommeren går 

meget af tiden med at klippe hæk, luge bede 

og rengøre belægning. Om vinteren beskærer 

jeg, retter op på flisebelægning og alle mulige 

andre ad hoc opgaver. 

HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET HOS 
AL2BOLIG?

Jeg har været ansat siden august. Før det var 

jeg i en privat virksomhed. 

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT JOB?

At arbejde udenfor! Jeg elsker det, lige meget 

hvordan vejret er. Ej, måske lige pånær når  

det blæser. Jeg kan ikke fordrage at sidde bag 

fire vægge. Jeg ville ikke trives med at sidde  

på kontor. Jeg har det bedst i naturen. 

HVAD LAVER DU HOS AL2BOLIG?

Jeg er varmemester og synsinspektør. Det 

vil sige, at jeg kommer i lejlighederne 

og laver ting som skift og reparation af 

vandhaner, reparation og justering af varme 

og varmeanlæg, reparation af køkkenskabe, 

skift af batterier, opfølgning på eksterne 

håndværkere, rens af tørretumbler og skift 

af stikkontakter. Derudover står jeg også 

for ind- og fraflytning samt opfølgning på 

mangellister.   

HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET HOS 
AL2BOLIG?

Jeg startede i august 2020 og kom fra en 

stilling som varmemester i Gellerup, hvor jeg 

var i syv år. 

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT JOB?

Jeg kan godt lide at arbejde i AL2bolig fordi, 

man har med mange forskellige kulturer 

at gøre,  og de skal gribes lidt forskelligt 

an. Derudover er jeg jo håndværker, og kan 

godt lide at bruge mine hænder, når der skal 

laves noget. Og at vi har det godt kollegaerne 

imellem, er med til, at dagene går lidt 

hurtigere. 

LASSE:  
DRIFTSCENTER TILST

MONA:  
DRIFTSCENTER ÅBYHØJ
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De seneste år er biodiversitet blevet et varmt emne, og 

en døgnflue er det næppe. For naturen er under pres. 

Når arealer bliver ryddet, delt op og hegnet ind, får den 

ikke lov til at vokse frit, og det går altså ud over både dyr 

og planter. 

Mange mener, at vi som mennesker har en vigtig opga-

ve i at rette op på problemet og gøre vores for at passe 

på naturen og bevare den biologiske mangfoldighed. Én 

af dem er Erik Eberg, som er formand for afdelingsbe-

styrelsen på Fuglebakken i Hinnerup. 

ERIK FORTÆLLER: 
Min kone Vita og jeg flyttede ind den 1. juli 2012. Den-

gang talte man ikke så meget om naturens og insekter-

nes vilkår. 

Men en dag fik vi besøg af en god ven. Han var gymna-

sielærer og underviste i biologi. Vi bor med udsigt direkte 

ud til den store eng, og det ledte vores snak hen på biodi-

versitet. Han sagde, at det var et område værd at bevare.

Som tidligere medlem af bestyrelsen i Naturfrednings-

foreningen, har naturen en særlig plads i mit hjerte. Så 

vores snak satte en masse tanker i gang. 

På afdelingsmødet i 2018 og 2019 vedtog et flertal at 

fremme biodiversiteten. Der blev nedsat en arbejds-

gruppe, og i 2019 søgte vi, i samarbejde med AL2bolig, 

om et økonomisk tilskud fra Friluftsrådet. 

Så kom Corona, og som så meget andet forsinkede det 

projektet. Men da vi nåede april 2021, blev projektet 

vedtaget ved en urafstemning. Takket være støtten fra 

BIODIVERSTET: GODT FOR 
NATUR OG AFDELINGENS ØKONOMI 
PÅ FUGLEBAKKEN I HINNERUP HAR BEBOERNE FÅET OMLAGT EN STOR DEL AF DE GRØN-
NE OMRÅDER TIL BIODIVERSITET. DET ER GODT FOR BÅDE NATUREN OG AFDELINGENS 
ØKONOMI, FORTÆLLER FORMAND ERIK EBERG. 

Naturen har en særlig plads i Eriks hjerte
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Friluftsrådet kunne vi nu gå i gang med at fremme bio-

diversiteten på den store eng. 

ELDORADO FOR DYR, PLANTER OG 
INSEKTER
Engen, mellem fælleshuset og skoven, har fået et helt 

nyt udtryk. Set fra oven ligner stiernes udtryk Favr-

skovs byvåben. Det var min kones idé, og det er virkelig 

blevet flot. 

Ved at sløjfe gødningen giver vi naturen mulighed for at 

vende tilbage i sin naturlige form. Vita siger ofte, at der 

er så mange vilde blomster, hun ikke har set, siden hun 

var barn. Der er kommet mange flere fugle, sommer-

fugle og andre insekter. Det er helt fantastisk. Vi er ved 

at stable et naturfællesskab på benene, og for lidt tid 

siden var vi til et oplæg om sommerfugle. Jeg blev helt 

skræmt af at høre, at så mange arter er uddøde eller på 

vej til det. Vi er alt for hårde ved naturen. Det er jo der, 

de bor. Så er det her jo et rent eldorado for dem. 

ET FÆLLES PROJEKT
Det har hele tiden været planen at gøre alle til en del 

af projektet. Vi har en børnehave som nabo, og børnene 

derfra var med til at så blomsterne på engen. De kom-

mer jævnligt forbi og holder øje med, om de nu også 

blomstrer. 

En del af støtten fra Friluftsrådet gik til indkøb af insekt-

hoteller. Dem delte vi ud til børnehaven og familierne i 

afdelingen. Den 19. juni holdt vi en komsammen, hvor vi 

mødtes og satte alle insekthotellerne op. Tino Tusindben 

kom også forbi og underholdte med sit trylleshow. 

GODT FOR MILJØ OG PENGEPUNG
Ikke nok med at projektet har fremmet natur- og dy-

relivet, har det også været en gevinst for afdelingens 

økonomi. Fuglebakken er en af de afdelinger med det 

største grønne område, og vedligeholdelsen heraf har 

længe været en kæmpe udgift. 

Før i tiden blevet engen jævnligt klippet, og det kostede 

5.000-6.000 kr. pr. gang. Det er en udgift, vi nu sparer. 

Set fra oven er det tydeligt, at engen 

ligner Favrskovs byvåben. 

Fotograf: Anthony Edmond Quirke

VIL I OGSÅ I GANG? 

NOGLE GANGE KAN DET VIRKE UOVER-
SKUELIGT AT GÅ I GANG MED STORE 
PROJEKTER. DET KENDER VI VIST ALLE. 
MEN HUSK NU AT I IKKE ER ALENE. 
VI FIK F.EKS. HJÆLP AF AL2BOLIG TIL AT 
SKRIVE FONDSANSØGNINGEN, FORTÆLLER 
ERIK. 

HAR I BRUG FOR TIPS ELLER GODE RÅD, 
ER I VELKOMNE TIL AT KONTAKTE ERIK PÅ:
TLF. 24 45 61 87.

I ER SELVFØLGELIG OGSÅ ALTID VELKOMNE 
TIL AT KONTAKTE AL2BOLIG.
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HVOR MEGET KAN DU EGENTLIG 
SPARE VED AT ...

FJERNE OPLADEREN FRA STIKKONTAKTEN?

VASKE DIT TØJ VED EN LAVERE TEMPERATUR?

DROPPE TØRRETUMBLEREN?

BRUGE GENBRUGSNET, NÅR DU HANDLER?

BO GRØNT OG SPAR PENGE

SCAN QR KODEN MED DIN MOBILTELEFON OG SE MED NÅR
BOLIUS LÆGGER REGNESTYKKET SAMMEN

ENGE

Den 10. juni mødtes 11 elever fra Hinnerup Billedskole 

til workshop i Sognegården. 

Hvem skal bo der, og hvordan kommer livet til at se ud 

bag døren? Det fik eleverne til opgave at fortælle på et 

lærred af gamle døre fra de huse, som før lå på grunden. 

De flotte døre hænger nu på byggepladshegnet til glæde 

for byggepladsens naboer og forbipasserende. 

”Det giver et helt særligt tilhørsforhold at være med til 

at præge de fysiske rammer, man færdes i. En udendørs 

udsmykning byder velkommen og signalerer stedets 

ånd. Samtidig kunne vi sidste år fejre billedskolens 15 

års jubilæum, så det giver god anledning til at vise vo-

res værker i bybilledet”, fortæller Line Frøslev, leder af 

Hinnerup Billedskole. 

OM THORASDAL
På arealet mellem Ådalsvej, Fredensgade og Østergade 

opfører vi Thorasdal, opkaldt efter det gamle bryggeri 

på grunden. Grundet Q-Constructions konkurs arbej-

GAMLE DØRE
SKABER NYE FORTÆLLINGER 
HVORDAN SKAL LIVET BAG DØRENE SE UD? DET GIVER ELEVERNE FRA HINNERUP BILLED-
SKOLE DERES BUD PÅ MED UDSMYKNING AF BYGGEPLADSHEGNET PÅ GRUNDEN, HVOR VI 
SKAL OPFØRE THORASDAL. 

der vi lige nu på en ny entreprenørudbudsstrategi. Det 

er derfor ikke fastlagt, hvornår vi går i gang med byg-

geriet. 

Eleverne brugte hele fem timer på at male de gamle døre.
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YOUTUBER 
I LÆRE SOM VARMEMESTER 
SAMMEN MED TV2OJ FORSØGER YOUTUBEREN HÅB AT FINDE UD AF, 
HVILKE UDDANNELSESVEJE HAN, OG ANDRE UNGE, KAN GÅ. I FEBRUAR VAR HAN 
VARMEMESTER I LANGKÆRPARKEN FOR EN DAG. 

Håb for Karrieren er en serie med 

seks episoder, hvor 21-årige HÅB 

skal finde ud af, hvad han vil med 

sit liv. 

Først prøvede han kræfter med 

erhvervet som tandlæge. Der-

næst kom han i lære som skral-

demand, landmand, ejendoms-

mægler, varmemester og til sidst 

som kok. 

Serien er produceret af Gellerup 

LIVE, som er en del af TV2OJ. 

OG HVAD SYNES HÅB 
SÅ OM ARBEJDET SOM 
VARMEMESTER?

SCAN QR KODEN OG 
SE HVORDAN DET GIK 
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Aarhus skal være en god by for alle. En by hvor alle har lige muligheder for at skabe sig et 

godt liv, uanset hvor de er født, og hvor de bor. 

Derfor bliver jeg altid enormt glad og stolt, når jeg får chancen for at møde et nyt hold by-

delsmødre. Fordi for mig, er I indbegrebet af den målsætning. 

I engagerer jer i lokalområdet og tager ansvar for udviklingen, hvor I bor. Ikke nok med at 

bydelsmødre yder en kæmpestor indsats, I er også forbilleder og rollemodeller, og jeres ind-

sats er vigtig for jeres børn, for vores samfund og for jer selv.

Sådan lød det fra Borgmester Jacob Bundsgaard, da de nyudklækkede bydelsmødre fra Åby-

høj modtog deres diplom på Aarhus Rådhus tilbage i maj. 

KVINDER HJÆLPER KVINDER
UDDANNELSEN ER GENNEMFØRT, DIPLOMET ER MODTAGET, OG ET NYT HOLD BYDELS-
MØDRE ER KLAR OG KLÆDT PÅ TIL AT STØTTE UDSATTE KVINDER I ÅBYHØJ.  

Det var en stor dag, da Bydelsmødrene modtog deres diplomer på rådhuset. 
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Bydelsmødrene i Tilst og Åbyhøj er del af det landsdæk-

kende netværk Bydelsmødre – Fonden for Socialt An-

svar. 

Bydelsmødre er kvinder, som gør en frivillig indsats i 

lokalområdet for at støtte andre kvinder, som ofte er 

isolerede, og som systemet kan have svært ved at nå.

På forløbet har kvinderne diskuteret alt fra sundhed, til 

opdragelse, ligestilling, samarbejde med kommunen og 

meget mere. 

Turen er også gået til Åby Bibliotek, hvor de blev klogere 

på NemID og MitID, så Bydelsmødrene kan hjælpe an-

dre kvinder, som har svært ved det. 

De nyudklækkede Bydelsmødre med Borgmester Jacob Bundsgaard.

MED ANDRE ORD GØR KVINDERNE EN KÆMPE FORSKEL,
OG VI ER STOLTE AF HVER OG EN.

TILLYKKE TIL JER ALLE. 
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“Jeg var jo fremmed for min datter,” fortæller Morten 

Knudsen, når han ser tilbage. Morten var en far i peri-

ferien. Hvis han var heldig, havde han engang imellem 

turen til børnehaven om morgenen til at komme tæt på 

sin datter. Derefter tog han på arbejde som kok og kom 

først hjem, når datteren sov og var gledet væk fra ham 

igen. Sådan fortsatte det.

Det var først, da Morten blev underrettet til kommu-

nen, at det gik op for ham, at den var gal. Hans datter 

havde fortalt ting i børnehaven, som ingen forælder 

ønsker høre fortalt om sig selv.

“Hun sagde, at jeg havde slået hende og skubbet hende 

op ad et skab.”

VENDEPUNKTET
Selvom Morten vidste, at det ikke var sandt, så gjorde 

episoden stort indtryk på ham. Han vidste, at det var tid 

til forandring. Derfor meldte Morten sig for tre år siden 

ind i foreningen Baba, som arbejder for at styrke fæd-

res relation til deres børn. Det skulle vise sig at blive et 

kæmpe vendepunkt i Mortens liv. I dag er han formand 

for Baba i Tilst.

Baba er en landsdækkende organisation under Fonden 

for Socialt Ansvar, som gennem dialogmøder arbejder 

for at give fædre en større forståelse for deres rolle som 

far. Indsatsen arbejder også målrettet for, at fædrene 

bliver klædt på til at støtte andre fædre.

ALLE KAN FORBEDRE SIG
For Morten er det vigtigt at sige, at formålet ikke er at 

blive enige om én måde at være far på.

“Der er ligeså mange måder at opdrage på, som der er 

fædre. Det handler om at diskutere og reflektere over, 

hvorfor man handler, som man gør.”

Dagtilbudsleder i Tilst, Morten Berg, genkender udfor-

dringen med at integrere fædrene i børnenes liv. Det ser 

han helt konkret til dagtilbuddenes trivselsmøder: 

“Fædrene er ofte fraværende. Det er mere reglen end 

undtagelsen, at fædrene ikke deltager.”

For Morten er det vigtigt at vise, at alle har brug for 

hjælp til at være forælder.

“Min motivation er at vise, at lige meget om du er et-

nisk dansker eller har anden-etnisk baggrund, så har 

vi alle sammen nogle udfordringer med vores børn. Det 

kan ikke undgås.”

Et ‘Baba’-forløb spænder over 18 sessioner, hvor hver 

session har et tema, som fædrene skal diskutere og re-

flektere over. Særligt én session gjorde stort indtryk på 

Morten, dengang han selv var ny i ‘Baba’.

“Vi skulle gå en tur på en kirkegård og så skulle vi fore-

stille os, at vores barnebarn stod ved vores grav og 

spurgte vores voksne barn: ‘hvordan var din baba?’ Det 

ramte mig. Jeg var nervøs for, hvordan min datter ville 

huske mig.”

EN NÆRVÆRENDE FAR
Siden Morten blev aktiv i Baba, er der sket meget. Da 

han skiftede restaurationsbranchen ud med kantine-

branchen, gik han fra at have en time med sin datter om 

dagen til at kunne hente hende som et af de første børn 

om eftermiddagen. Han lyser op, når han fortæller om 

sin, nu 8-årige, datter.

“Jeg har fået et meget tættere forhold til min datter, 

end jeg havde, da jeg startede.”

Morten læner sig frem i sædet og bliver entusiastisk i 

tonelejet, når han fortæller om deres faste fredagstra-

dition.

“Når der er Disney Sjov om fredagen, så sidder hun helt 

tæt op ad mig nu. Det er sådan en helt fast ting om fre-

dagen.”

Før i tiden ville datteren have siddet i den anden ende 

af sofaen.

“Hun trak sig faktisk væk fra mig. Jeg var jo som en 

fremmed for hende på grund af mit arbejde.”

ARBEJDET FORTSÆTTER
Selvom Morten nu har sat sig i formandsstolen, holder 

det ham ikke tilbage fra at deltage i møderne og sparre 

med de andre fædre. Det er nemlig foreningens mål, at 

man som medlem af ‘Baba’ får lyst til at undervise nye 

medlemmer og gå ud at skabe forandring i lokalmiljøet.

“Lige meget hvem vi er, og hvor vi kommer fra, så har vi 

alle sammen udfordringer med vores børn, som vi kan 

hjælpe hinanden med at løse,” afslutter Morten.

BABA GJORDE MORTEN 
TIL EN BEDRE FAR 
MORTEN KNUDSEN FØLTE SIG SOM EN DÅRLIG OG FRAVÆRENDE FAR FOR SIN DATTER. 
FORENINGEN ‘BABA’ BLEV VENDEPUNKTET, DER HJALP HAM TIL AT FÅ ET BEDRE FOR-
HOLD TIL HENDE. NU KÆMPER HAN FOR, AT FLERE FÆDRE GØR DET SAMME.

AF MATHILDE FAURBY
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Morten (t.h.) og Frank (t.v.) 

som også er frivillig i Baba. 
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Den 16. maj var første gang Natur-

fællesskabet skulle på en gåtur i lo-

kalområdet. Der var 14 mennesker, 

der mødte op første gang.

Eva havde arrangeret en dejlig 

rundtur i lokalområdet, med fort-

ællinger om stederne vi gik forbi.

Naturfællesskaberne er et nyt pro-

jekt, som AL2bolig har fået støtte til 

fra Friluftsrådet, og handler om at 

styrke fællesskabet og naboskabet 

i lokalområdet ved at bruge natu-

ren som ramme for sociale aktivi-

teter. Nanna Sadik er koordinator 

for Naturfællesskaberne, som fin-

des i Hinnerup, Åbyhøj og nu også 

Hjortshøj. 

Målet med Naturfællesskabet er at 

hjælpe afdelinger i gang med fæl-

lesskaber for alle, der har lyst til 

at lære den lokale natur bedre at 

kende og gerne vil gøre det i en so-

cial sammenhæng. For at hjælpe 

NATURFÆLLESSKABERNE SPIRER 
I ÅBYHØJ, HINNERUP OG HJORTSHØJ VOKSER NATURFÆLLESSKABERNE FREM. AFDELING 
315, HØJAGER HAR SKREVET EN FIN ARTIKEL OM DERES FØRSTE TID MED ET NATURFÆL-
LESSKAB I AFDELINGEN. LÆS DEN HER.  

fællesskabet i gang er der mulig-

hed for at få støtte i form af hjælp 

til planlægning af ture, invitere 

naturvejleder og f.eks. indkøb af 

startpakker med praktiske sager til 

turene (tasker, termokander, regn-

slag, kopper, kaffe/te og snacks). 

Derudover er Nanna med til at ar-

rangere møder for beboere, som 

har lysten til at forme og skubbe 

fællesskabet i gang. 

Naturfællesskabet i Højager kom-

mer primært til at bestå af travetu-

re hver anden mandag i lige uger. På 

turen er der indlagt en lille kaffe/te 

pause, som vi holder undervejs på 

en bænk. 

Vi vil gerne udvikle mere på akti-

viteterne og håber, at der udover 

de faste ture hveranden uge, også 

snart bliver inviteret en naturvej-

leder med på en af turene og nogle 

arrangementer med bålmad. Det 

bliver meldt ud, når der en dato for 

events.

Projektet bliver, og vil blive formet 

af alle beboere, som ønsker at være 

med til at præge projektet. Alle be-

boere er meget velkomne til at være 

med i Naturfællesskabet og i den 

arbejdsgruppe, som er opstået ifm. 

opstarten.

Beboere i området som ikke bor i 

AL2bolig er også velkomne i fælles-

skabet.

Trykt i Højagers beboerblad  

Blåkanten, maj 2022

Naturfællesskabet i Højager på tur
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HINNERUP
Mødested: Fælleshuset, Fuglebakken 84

Hver anden onsdag kl. 19 i ulige uger

Kontaktperson: Erik Eberg: erikeberg145@gmail.com 

eller Lotte Graae: Lgraae77@gmail.com

Der er oprettet en facebook gruppe som hedder 

Naturfællesskabet Hinnerup 

HJORTSHØJ
Mødested: Fælleshuset Højager 172, 8530 Hjortshøj

Hver anden mandag kl. 19-20.30 i lige uger

Kontaktperson: Mikael Telmark  

mail: adf315@AL2bolig.dk 

ÅBYHØJ
Mødested: Frirum, Vibyvej 63B Kl. 

8230 Åbyhøj. Hver mandag kl. 11

Kontaktperson: ns@AL2bolig.dk eller 60294159 

Hver tirsdag kl. 10 –11 

Kontaktperson: Poul: 23959821

KOM OG VÆR MED!

ALLE GRUPPERNE ER ÅBNE 
FOR ALLE BEBOERE I 
AL2BOLIG, UANSET HVILKEN 
AFDELING MAN BOR I. 

Hver tirsdag kl. 9.30 ved Fælleshuset Petersminde, 

Åbyhøjgård 40, 8230 Åbyhøj.

Kontaktperson: ns@AL2bolig.dk eller 60294159   

Velfortjent pause i det fri

Kursus for frivillige i Åbyhøj om natu-

rens positive effekter på det mentale 

helbred

Introduktionsmøde i Hinnerup
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SNART I MÅL MED ASGÅRD
SÅ ER DER IKKE LÆNGE TIL, DE FØRSTE BEBOERE FLYTTER IND I ASGÅRD  
– VORES NYE BOLIGAFDELING I ÅBYEN VED SØREN FRICHS VEJ. 

Til oktober rykker de første beboere ind i Asgård.  Den 

nye afdeling er del af en samlet boligkarré med 179 bo-

liger. De resterende 62 boliger er private. Med et til fire 

værelser er der indretningsmuligheder for enhver: Den 

studerende, der vil bo tæt på universitetet og midtby-

en. Det unge par med barn, der ønsker rekreative are-

aler og boligkomfort. Senioren, der prioriterer altan, 

terrasse, nem parkering og minimal vedligehold. 

BY OG NATUR UDENFOR DØREN
Med Brabrandstien i baghaven og en cykeltur på kun 7 

minutter til midtbyen ligger Asgård i et smukt krydsfelt 

mellem natur og by. 

Området ved Åbyen har de seneste år gennemgået en 

stor udvikling, og hvad der førhen var et industriom-

råde, er i dag en mindre bydel med indkøbsmuligheder, 

spisesteder og plads til fællesskab. 

RØDDER I DEN NORDISKE MYTOLOGI
I den nordiske mytologi er Asgård gudernes hjem og 

verdens midte. Det er her, de faldne krigere kommer 

hen for at bo side om side med guderne. Et slags para-

dis for de faldne helte, kan man vel kalde det. Guder og 

faldne helte kommer der nok ikke til at bo i afdelingen. 

Men vi håber, at de nye rammer skaber stærke fælles-

skaber og et fælles hjem – præcis som sagnet lyder om 

gudernes Asgård.

Udsigt fra

en af afdelingens

tagterrasser
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SKRIV DIG OP TIL EN 
BOLIG PÅ: 

WWW.AARHUSBOLIG.DK

SØG PÅ: 
AFD. 129 ASGÅRD

Facaden ud mod

 Søren Frichs Vej

Soveværelset

i en prøvebolig

Stuen

i en prøvebolig
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Kliché eller ej, så er fællesskabet 

noget af det, vi har allerkærest. Vi 

skal værne om det, vi skal udvikle 

det, og vi skal forstå vores afhæn-

gighed af hinanden på tværs af 

funktion og afdeling.

Når samarbejdet kører, leverer vi 

bedre resultater. Det interne sam-

arbejde og kommunikationen vi har 

med hinanden, er limen der binder 

organisationen sammen. 

Derfor har vi indgået et samarbejde 

med CoastZone, som er eksperter i 

teambuilding. I løbet af tre år skal 

de hjælpe os med at facilitere en 

række workshops og arrangemen-

ter, som på sigt skal styrke vores 

fællesskab. 

Det gør vi ikke fordi, vi er utilfred-

se med det fællesskab, vi har. Men 

fordi, vi ved, at det kræver en ind-

sats og løbende udvikling at ved-

ligeholde fællesskabet – og der er 

altid plads til forbedring. 

FÆLLESSKABET PÅ SPIL 
I maj drog vi mod Kaløvig Badehotel 

til en længe ventet personaledag. 

De seneste par år er vi jo desværre 

blevet snydt for fornøjelsen.

Med ’fællesskaber på spil’ som 

tema bød dagen på ét ud af en læn-

gere række medarbejderevents,  

som CoastZone faciliterer. 

Dagen gik blandt andet med et dia-

logspil, hvor vi dykkede ned i emner 

som ansvarlighed, beboerdemo-

krati, intern kommunikation mm.

 

Dernæst blev vi inddelt i 14 fikti-

ve afdelinger, som hver især skul-

le løse en række opgaver for at nå 

virksomhedens omsætning. Til 2. 

kvartalmøde gik det dog op for afde-

lingslederne, at afdelingerne lige- 

så godt kunne samarbejde på tværs. 

Det ville få os hurtigere, og mere 

sikkert, i mål. Præcis som i virke-

ligheden.

STYRKEN I 
FORSKELLIGHEDER
 AL2bolig består af mange forskelli-

ge afdelinger og funktioner. Vi er en 

blandet flok af driftsmedarbejdere, 

økonomifolk, boligsociale eksper-

ter – ja, listen er lang. 

Og netop den blanding af kompe-

tencer er forudsætningen for, at vi 

kan udføre vores arbejde.  

Forskellighed skaber de stærkeste 

fællesskaber, men det kræver sam-

tidig, at vi er klædt på til at tackle 

hinandens forskellige måder at ar-

bejde, agere og være på. Vi ser tin-

gene fra forskellige perspektiver. 

Og hånden på hjertet - så har vi nok 

en tendens til at se den lige lovligt 

meget fra vores eget. 

 

Som Jesper fra CoastZone så fint 

sagde:

 

”NÅR NOGEN ER 
LANG TID OM NOGET, 
ER DE LANGSOMME. 

NÅR JEG ER LANG 
TID OM NOGET, ER 

JEG..”
 

GRUNDIG! Lød det i kor fra salen 

efterfulgt af fnis og selvreflekte-

rende latter.

STÆRKERE SAMMEN 
VI SKRUER OP FOR FÆLLESSKABET BLANDT AL2BOLIGS  
MEDARBEJDERE. FOR JO BEDRE FÆLLESSKAB VI HAR,  
DESTO BEDRE BLIVER VI, TIL DET VI GØR. 

 

Med andre ord er forskellighed en 

kæmpe styrke. Omvendt kan den 

være en udfordring, hvis vi ikke an-

erkender den. 

Det sætter vi derfor fuld fokus på i lø-

bet af de næste tre år. 
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I 2015 lancerede vi vores, dengang, nye hjemme-

side, og meget er sket siden da. For eksempel har 

vores hjemmesideleverandør udviklet en helt ny 

kerneløsning skræddersyet til den almene bolig-

sektor. 

Det er en løsning, som ikke eksisterede i 2015, og 

vores hjemmeside kører derfor på en ældre versi-

on, som ikke længere opdateres. 

Derfor rykker vi hjemmesiden over på den nye løs-

ning. Det kommer som sådan ikke til at have nogen 

betydning for dig som beboer, udover at det gerne 

skulle give en hurtigere og mere stabil hjemmesi-

de. 

Nu vi alligevel skal pille ved hjemmesiden, har vi 

besluttet at tage to fluer med ét smæk og friske den 

lidt op i samme omgang. 

HJEMMESIDEN  
UNDER RENOVERING
LIGESOM VORES BOLIGAFDELINGER NOGLE GANGE SKAL FRISKES OP,  
ER VI I GANG MED AT GIVE VORES HJEMMESIDE EN MINDRE MAKEOVER. 

Den nye version af hjemmesiden kommer ikke til 

at ændre sig drastisk. Du kommer stadig til at kun-

ne logge på Min Side, se din husleje og tilgå afde-

lingsbestyrelsens Min Side, hvis du er medlem. 

Men du kommer alligevel til at kunne se og mærke 

forskel. Designet justerer vi en smule, og vi rykker 

også lidt rundt på strukturen, så den er mere lo-

gisk. 

Derudover får hjemmesiden en række nye funkti-

oner. Du kan f.eks. logge på med dit NemID/MitID, 

opsige dit lejemål, indberette fejl og bestille hjælp 

til din bolig via Min Side.  

Vi glæder os meget til at lancere den nye hjemme-

side. Vi forventer at gå i luften inden udgangen af 

2022. 
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HELHEDSPLAN PÅ
STANDBY

HELHEDSPLANEN ER VIGTIG. 
MEN AT SIKRE TRYGGE RAMMER FOR 
MENNESKER PÅ FLUGT ER ENDNU 
VIGTIGERE. DERFOR SÆTTER VI 
HELHEDSPLANEN PÅ STANDBY.

HELHEDSPLAN PÅ
STANDBY

HELHEDSPLANEN ER VIGTIG. 
MEN AT SIKRE TRYGGE RAMMER FOR 
MENNESKER PÅ FLUGT ER ENDNU
VIGTIGERE. DERFOR SÆTTER VI
HELHEDSPLANEN PÅ STANDBY.

Favrskov Kommune har akut mangel på boliger til 

de ukrainske flygtninge, som kommer til Danmark.

Da en del af vores boliger i afdeling 156, Østervan-

gen, står tomme i forbindelse med helhedsplanen, 

har vi tilbudt kommunen at anvende dem til mid-

lertidig genhusning af ukrainere. Lige nu samar-

bejder vi derfor med kommunen om at gøre de i alt 

40 boliger klar til indflytning.

HUSLY TIL UKRAINSKE FLYGTNINGE 
INDEN LÆNGE FLYTTER UKRAINSKE FLYGTNINGE IND I DE TOMME BOLIGER I 
AFDELING 156 I HAMMEL. DET BETYDER, AT HELHEDSPLANEN ER SAT PÅ STANDBY.
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