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FORORD

Det er efterhånden et stykke tid siden, vi tog hul på 

året. Alligevel vil jeg benytte mig af lejligheden til at 

kaste et blik mod resten af det 2023, vi går i møde. 

For det bliver et anderledes år for mit vedkommende. 

Og et år, der kommer til at definere fremtidens AL2bo-

lig.

TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET SKAL  
VI VÆLGE EN NY FORMAND
Det almene er mit hjertebarn. Jeg blev valgt ind i orga-

nisationsbestyrelsen i 1998, og jeg har været formand 

siden 2011.  

Men forandring fryder, og det er blevet tid til at give 

stafetten videre. 

Det er et kort, men godt, ordsprog – forandring fryder. 

Man kan spørge sig selv, om forandringer nu også er 

nødvendige. Det mener jeg, at de er. For hvis ikke vi 

hele tiden udvikler os og skaber forandringer, så går vi 

i stå. 

Det gælder også AL2bolig, som igennem årene har 

været i en rivende udvikling. En udvikling, som jeg er 

sikker på, vil fortsætte i samme retning, og som jeg 

fremover vil følge med i fra sidelinjen. 

Sammen med resten af organisationsbestyrelsen peger 

jeg på Rane Johansen som AL2boligs nye formand. 

Rane er næstformand og et yderst kvalificeret bud på 

en til at overtage roret og styre AL2bolig sikkert mod 

fremtiden. 

Jeg har stadig lidt tid endnu som formand, og den vil 

jeg sørge for at nyde. 

Tak for alle de gode stunder vi har haft indtil nu. 

Og god læselyst. 

Anette Østerhaab, 

Formand for organisationsbestyrelsen

ET ÅR I  
FORANDRINGERNES TEGN
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HVORFOR VÆRE MED I 
ORGANISATIONSBESTYRELSEN?
Vi har spurgt bestyrelsens medlemmer, og her er deres svar: 

 Du er med til at gøre en forskel 

 Du udvikler dig fagligt og personligt

 Du får erfaring og et godt netværk

 Du får indsigt i ledelse og beslutningstagning på højt niveau

 Du er med til at sætte retningen for AL2boligs udvikling

 Du kommer med ind i maskinrummet

 Du støtter op om den almene sektor – som huser  

ca. 1 million danskere

 Du støtter op om, og er med til at udvikle, beboerdemokratiet

 Du er med til at fortælle den gode historie om det almene

 Du er med til at påvirke, den måde vi bor på

 Du får erfaring med boligpolitik

 Du får gode muligheder og tilbud om uddannelse 

 Du får guldkorn på dit CV

GØR EN FORSKEL FOR DIG SELV OG AL2BOLIG:

STIL OP TIL 
ORGANISATIONSBESTYRELSEN
NU HAR DU MULIGHED FOR AT VÆRE MED TIL AT SÆTTE RETNINGEN FOR AL2BOLIG.
TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET I JUNI SKAL VI VÆLGE ET NYT MEDLEM TIL  
ORGANISATIONSBESTYRELSEN. DET ER EN GOD MULIGHED FOR AT VÆRE MED TIL AT 
GØRE EN FORSKEL – BÅDE FOR DIG SELV OG FOR AL2BOLIG.

ORGANISATIONSBESTYRELSENS 
OPGAVER:

 Har den overordnede ledelse af AL2bolig

 Har den overordnede ledelse af  

boligafdelingerne

 Godkender årsregnskab efter godkendelse 

i afdelingen

 Vedtager foreningens driftsbudget

 Foretager den endelige godkendelse af 

afdelingernes driftsbudgetter 

 Er ansvarlig for, at AL2bolig overholder 

gældende love og regler

 Træffer bestemmelse om den daglige  

administration

 Ansætter direktør og evt. ledende  

personer

 Disponerer over byggefonden og  

dispositionsfonden
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN  
ER FOR ALLE

Alle beboere kan stille op. Organisationsbestyrelsen be-

står af vidt forskellige mennesker, og netop forskellig-

heden er med til at sikre en stærk bestyrelse. 

I AL2bolig er der stor mangfoldighed, og det er vigtigt, at 

organisationsbestyrelsen også afspejler dette. Så du skal 

endelig ikke holde dig tilbage. Det er lige meget, hvor du 

bor, hvad du laver til dagligt, og hvad du interesserer dig 

for. 

Det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel og 

deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsesmøder 

Økonomiopfølgning 

Bestyrelsesmøder

Økonomiopfølgning 

Godkendelse af foreningens  

 regnskab og budget

Repræsentantskabsmøde 

Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsesmøder

Økonomiopfølgning 

Forberede og afvikle  

afdelingsmøder  

(deltagelse fordeles ud  

på medlemmerne)

 Bestyrelsesmøder

 Økonomiopfølgning 

 Evaluering af afdelingsmøder

 Godkendelse af afdelingernes  

budgetter

 Bevilling af trækningsretsmidler og 

dispositionsfond

 Revisionsprotokol

 Opfølgning på tilfredsheds- 

undersøgelser

VIL DU STILLE OP –  
ELLER MÅSKE BARE HØRE  
MERE I FØRSTE OMGANG?

Så kontakt  

formand Anette Østerhaab på: 

AOE@AL2BOLIG.DK

2023
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”Egentlig kunne jeg godt tænke mig at øge fokusset på, 

hvad elevuddannelser kan. Det er en helt anden måde 

at lære på – en måde, der er meget givende”. 

Sådan lød det fra Mie, da vi talte med hende om, hvor-

dan overgangen fra elev til økonomiassistent har været. 

For det lå ikke i kortene, at Mie skulle være elev. 

”Inden jeg startede på elevuddannelsen, havde jeg en 

forventning om, at jeg ville gå på universitetet. Da jeg 

var kommet ind på Aalborg Universitet, kunne jeg bare 

mærke, at det ikke var det rigtige for mig. Jeg lærer me-

get bedre ved at afprøve tingene i praksis. Og det er jo 

lige præcis det, man får lov til, når man er elev.

Vi er glade for, at Mie skiftede uddannelsesvej og endte 

hos os. Både som elev og nu som økonomiassistent. 

FRA UNIVERSITET  
TIL ELEVUDDANNELSE 
I EFTERÅRET HEV MIE SIN FAGPRØVE SIKKERT I LAND, OG ELEVFORLØBET VAR DERMED 
GENNEMFØRT. ET ELEVFORLØB, SOM OPRINDELIGT IKKE LÅ I KORTENE, MEN SOM MIE I 
DAG IKKE VILLE VÆRE FORUDEN. 

En glad og lettet Mie efter en veloverstået fagprøve. 

I EFTERÅRET FIK VI EN NY SPILLER PÅ  
HOLDET. HUN HEDDER PIA OG ER VORES 
NYE DRIFTSCHEF. 

I sin nye rolle som driftschef er Pia leder for alle tre 

driftscentre og vores tekniske afdeling. En ordentlig 

mundfuld, vil nogen nok vove at påstå. 

Heldigvis er ledelse langt fra fremmed for Pia. 

Som tidligere sektionsleder hos Teknisk Service i Ran-

ders Kommune var hun ansvarlig for drift og vedlige-

hold af kommunale ejendomme og personaleleder for 

cirka 70 medarbejdere. 

I slutningen af Pias første arbejdsuge, fortalte hun: 

MØD VORES NYE DRIFTSCHEF

 

”Min første uge har været god. Jeg er blevet taget godt 

imod, og det tyder på, at her er et godt arbejdsmiljø med 

glade medarbejdere og god stemning. Jeg har allerede 

nu et indtryk af, at I har styr på butikken, og at I har en 

professionel tilgang til jeres arbejde. Det giver ro i ma-

ven og tryghed.”

Mie startede sit elevforløb, med speciale i øko-

nomi, tilbage i 2020 og har fra dag ét udvist 

stort engagement og sund faglig nysgerrighed. 

Som du måske kan huske fra sidste udgave af 

ALRUM, kårede HK Mie som Årets Elev 2021. 

Til fagprøven skrev Mie om effektivisering og 

optimering af vores processer, når vi behand-

ler kreditorer og fakturaer. 
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Sådan lyder det fra Hans Christian Knudsen - boligsoci-

al leder og initiativtageren til den obligatoriske medar-

bejderuddannelse i AL2bolig.

Det er medarbejderne, der er tættest på beboerne, og 

derfor har AL2bolig besluttet, at værktøjskassen til 

håndtering af mødet med beboere skal udvides. 

EN RUNDREJSE I DEN  
BOLIGSOCIALE VERDEN
Et uddannelsesforløb er delt op i seks moduler, som 

skal sikre, at alle medarbejdere, fra direktion til gart-

nere, er klædt på til at møde de mennesker, vi møder 

i vores arbejde. Uddannelsen tager udgangspunkt i en 

række boligsociale discipliner fx konflikthåndtering, 

systemkendskab og mødet med psykisk sygdom. Det 

kan være emner som ”at sige nej, på en måde, der ikke 

skaber konflikter”,  ”hvem er hvem i en kommune, og 

hvem kan man trække på?”.

Hvert modul består af to undervisningsgange. Under-

visningen ligger i vinterperioden, så det ikke forstyrrer 

arbejdet med udendørsarealerne i sommermånederne.

Medarbejderne er afsted i mindre hold på tværs af fag-

grupper, hvilket giver den ekstra gevinst, at det øger 

bevidstheden om hinandens arbejdsområder, da dialog 

og drøftelser medarbejderne imellem er en vigtig del af 

undervisningen. 

MEDARBEJDERE PÅ SKOLEBÆNKEN 
”VORES OPGAVE ER AT GIVE VORES BEBOERE ET GODT OG TRYGT STED AT BO. HVIS MAN 
IKKE HAR DET MENNESKELIGE ASPEKT MED I VORES ARBEJDE,  ER DET SVÆRT AT SKELNE 
EN ALMEN BOLIGORGANISATION FRA EN PRIVAT UDLEJER”.

MODUL 1:  
Effektiv konflikthåndtering

MODUL 2:  
Systemet - og hvordan man navigerer i det

MODUL 3:  
Kommunikation der virker

MODUL 4:  
At give gode råd der får folk videre

MODUL 5:  
At møde psykisk syge på en god måde

MODUL 6: 
At navigere i forskellige kulturer
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Realdania har givet en støtte på 7,9 millioner til de to 

helhedsplaner. Støtten muliggør bevarelsen af byg-

ningernes karakteristiske udtryk med rensning og gen-

anvendelse af de gule mursten, som, sammen med de 

murede og vinklede altaner, udgør et klassisk eksempel 

på 1960'ernes etagebyggeri. Midlerne fra Realdania går 

også til etableringen af grønnere vaskerier.

Vi mødtes med Thea og Kathrine fra afdeling 108 og 

Gunhild fra afdeling 109. Alle tre er del af både afde-

lingsbestyrelse og byggeudvalg. Snakken faldt på de 

bæredygtige løsninger og forventningerne hertil. 

GENANVENDELSE AF MURSTEN 
En del af den nye facade skal bestå af genbrugssten. Det 

er både sten, som er blevet brugt her i afdelingen og an-

dre steder. 

THEA: Det er virkelig fedt og spændende at tænke bæ-

redygtigt og genanvendelse i stedet for bare at kassere. 

AL2bolig er lige nu i gang med at finde murstenene. Det 

er vigtigt for os, at de kommer fra et sted i nærheden. 

For hvis vi skal hente dem et sted langt væk, forsvinder 

fidusen lidt, da lang transport clasher med den bære-

dygtige tanke. Det samme gælder, hvis stenene er be-

skidte eller slidte. Hvis vi skal til at sætte dem alt for 

meget i stand, før de kan bruges, bliver det for energi- 

og ressourcekrævende. Så giver det ikke længere me-

ning.  

GUNHILD: Det er vidunderligt og det eneste rigtige at 

gøre. Jeg går totalt ind for genbrug. Mange af de ting, du 

ser her i min stue, dem har jeg fundet rundt omkring. 

Billeder, vaser, borde og meget mere. Det er helt utro-

ligt, hvad man kan finde, og hvad folk bare smider ud. 

Hvis jeg skulle give en anbefaling videre til andre, som 

står overfor en renovering, så ville det være at tænke 

genanvendelsen ind i boligen. Vi skal have glas til gulv i 

vores stuer, så vi får fjernet vores vindueskarme.  De er 

lavet i terrazzo – et vidunderligt og ekstremt holdbart 

materiale. Det ville have været fint, hvis de kunne gen-

anvendes enten inde i boligerne eller i nogle af vores 

fællesfaciliteter.

RENOVERING MED RESPEKT
I ÅBYHØJ ER AFDELING 108, LINDEPARKEN OG 109, DIGTERGANGEN I GANG MED HVER 
SIN HELHEDSPLAN.  FÆLLES FOR DE TO HELHEDSPLANER ER VISIONEN OM AT RENOVERE 
MED RESPEKT. BÅDE FOR MILJØET OG FOR BOLIGAFDELINGERNES UNIKKE ARKITEKTUR. 

Foto: Jorton
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REGNVANDSVASKERI
THEA OG KATHRINE: Vi skal have en beholder på ta-

get, som opsamler regnvand. Noget af det vand bruges 

så til at vaske vores tøj. Det er med at bruge de ressour-

cer, vi allerede har. Det er godt på klimakontoen, og der 

er ingen grund til at bruge vores drikkevand, når vandet 

alligevel falder ned fra himlen. 

GUNHILD: Jeg er lidt spændt på regnvandsvaskeriet. 

Der hvor jeg boede før, var der en regnvandsopsamler 

til toiletskyld. Men grundet gener blev det taget ud af 

drift nogle år før, jeg flyttede ind. Det bliver også spæn-

dende at se, hvor meget vedligehold det kræver. Men 

ideen er god, og det er da det eneste rigtige at gøre. Jeg 

håber, det er fremtiden - både fordi det er godt for va-

sketøjet men også fordi, det er godt for miljøet.

THEA: Vaskeriet bliver også lavet om med en slags am-

fiåbning ud til det grønne område. Tanken er at skabe 

en slags caféhygge. Vi kommer der jo alle sammen i for-

vejen, så vi kan lige så godt udnytte rummet til at skabe 

fællesskab. 

KATHRINE: Det er ikke fordi, vi skal være bedste ven-

ner. Men det at man har talt sammen, og at man ved, 

hvem hinanden er, gør bare tingene meget lettere. Det 

giver en bedre forståelse for hinanden og gør os nok 

mere tolerante. 

GUNHILD: Amfiområdet er jeg også spændt på. Men 

det er nok mest fordi, min lejlighed ligger lige oven-

over, og jeg spekulerer over, om det mon bliver sådan 

et sted, folk kommer til at hænge ud. De andre beboere 

virker meget begejstrede for ideen, men jeg er nok lidt 

farvet af, at det er så tæt på mig.  Men det er da helt be-

stemt oplagt at forbedre rammerne de steder, hvor vi 

har vores daglige gang. 

Det er ikke kun bygningerne, helhedsplanerne for-

bedrer. Både Thea, Kathrine og Gunhild fortæller, at 

også sammenholdet i afdelingerne bliver bedre:

HELHEDSPLANERNE SKABER ET SÆRLIGT BÅND

KATHRINE: Det er vigtigt for os at have alle med. 

Det her er en fælles indsats. Og når vi møder hin-

anden til opgangsmøder osv., så lærer vi hinanden 

at kende. Det er helt klart med til at forebygge kon-

flikter. 

THEA: Vi håber, at helhedsplanen kommer til at 

skabe mere fællesskab i afdelingen. Både fordi vi 

forbedrer rammerne til det, men også fordi hel-

hedsplanen er noget, vi har været igennem sam-

men. Forhåbentlig afføder det også større deltagel-

se i beboerdemokratiet, fordi folk ser vigtigheden i 

at involvere sig. 

GUNHILD: Selvom jeg første flyttede hertil for et 

år siden, er jeg hurtigt blevet en del af kulturen. Det 

tror jeg skyldes helhedsplanen. Dét at vi har været 

igennem helhedsplanen og genhusningen sam-

men, skaber en helt særlig relation og et unikt sam-

menhold. Vi kommer til at lære hinanden at kende 

på en anden måde, end vi ellers ville. 

U

DVIKLING · U
D

V
IK

LING

TEMA



10

A L R U M

En mørk eftermiddag i november indviede vi Asgård 

i Åbyen. Det golde butikslokale med de rå betonmu-

re blev med lys og hygge forvandlet til et stemnings-

fuldt rum med kagebord og krea-aktiviteter for børn og 

barnlige sjæle. 

 

Da klokken slog 17, blev talerstolen indtaget, og  

Rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang sagde:

”Det er ikke kun de mange forskellige typer af lej-

ligheder, der gør Asgård til noget særligt. Går eller 

kører man forbi Asgård, så kan man let tro, at det er 

et boligbyggeri ligesom mange andre. Det er det ikke. 

Her, indenfor murene, så er Asgård noget, som man 

ikke bare lige finder i nabobygningen. 14 et-værelses 

boliger danner nemlig rammerne om et samarbejde, 

SÅ BLEV ASGÅRD INDVIET
DEN RØDE SNOR ER KLIPPET. NU SKAL FÆLLESSKABET I AFDELING 129 SPIRE.

Beboere, rådmand og formand for organisationsbestyrelsen, 

Anette Østerhaab, klippede snoren til den nye boligafdeling.



som har et stærkt formål - nemlig at nedbringe hjem-

løshed. Fundabolig, som projektet hedder, skal hjæl-

pe sårbare unge på rette vej i voksenlivet med et sta-

bilt hjem og uddannelse, job og trivsel. Det er et meget 

stærkt signal at sende, og jeg vil gerne rose alle im-

plicerede for jeres lyst og jeres mod til at arbejde med 

det formål.”              Læs mere om Fundabolig på side 16

 JCN forærede afdelingen en flagstang med flag og vim-

pel opsat ude i gården. ”For når man holder fest som i 

dag, så skal flaget op. Til fødselsdage, sølvbryllup, men 

også når der er arbejdsdag i afdelingen eller bare en sol-

skinsdag, hvor I mødes i gården.”

 

Beboere, rådmand og formand for organisationsbesty-

relsen, Anette Østerhaab, klippede til sidst snoren til 

den nye boligafdeling, og Asgård var dermed indviet.

Asgård fra oven.

Godt med plads til fællesskab.

Direktør Allan Werge nyder udsigten fra tagterrassen. Flaget blev hejst på festdagen. 

Det fælles gårdmiljø.
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Det hele startede med at køre som smurt. Men pludselig 

skete det, der ikke måtte ske. Entreprenørvirksomhe-

den, som vi var ved at indgå aftale med, gik konkurs. 

Vi måtte lægge hjernerne i blød. Og heldigvis kom vi 

frem til en god løsning, som sikrede, at vi stadig ville 

kunne opføre Thorasdal som det flotte projekt, vi havde 

udvalgt. Vi indgik en rådgiveraftale med det rådgiver-

team, som stod bag det oprindelige og vindende pro-

jektforslag, men vi måtte ud i et nyt totalentrepriseud-

bud. Det er vi i fuld gang med nu. 

Hvis alt går vel, så går vi i jorden primo maj og inviterer 

interesserede beboere og naboer til et informationsmø-

de til juni.  

”Vi bliver et år forsinket i forhold til den oprindelige 

plan om indflytning i første halvdel af 2024, og når det 

ikke er værre, skyldes det, at vi arbejder videre med det 

samme projekt, som er et rigtig godt projekt. Hvis vi 

skulle have startet helt forfra, så havde vi været langt 

efter planen,” fortæller byggechef Kristina Rytter. 

THORASDAL PÅ TRAPPERNE 
2023 BLIVER ÅRET, HVOR VI TAGER HUL PÅ DEN LÆNGEVENTEDE OPFØRSEL AF  
THORASDAL I HINNERUP. 

TIDSPLAN 

Start 2023:  
Ny entreprenør på plads

Forår 2023:  
Informationsmøde for interesserede

Forår 2023:  
Byggeperioden starter

Første halvdel af 2025:  
Byggeperioden forventes afsluttet

 
 Thorasdal, bestående af 75 boliger, får en central placering i Hinnerup bymidte med udsigt til Lilleådalen.

 Vi drømmer om et flot muret byggeri med tagterrasser, fælleshus,  altaner og  

parterreparkering – og en bæredygtig identitet.

 Rådgiveraftalen har vi indgået med DAI som totalrådgiver og ERIK Arkitekter 

som underrådgiver. 

 Over 600 står allerede på venteliste til en bolig i den nye afdeling. 

SKRIV DIG OP TIL EN BOLIG PÅ WWW.AARHUSBOLIG.DK

Visualisering fra FredensgadeVisualiering fra Ådalsvej



I 1899 blev skolen på Voldbyvej i Hammel opført. En 

smuk bygning, der hurtigt blev for lille og måtte udbyg-

ges ad flere omgange. 

I 1970’erne ændrede skolen navn fra Hammel Kommu-

neskole til Østervangsskolen. I 1976 fik Hammel en ny, 

moderne og stor skole, men Østervangsskolen overle-

vede indtil 1989 som ’lilleskole’ i byen. 

Skolen nåede altså at eksistere i 100 år, og er sidenhen 

blevet til en af vores boligafdelinger. Inden længe skal 

de historiske rammer renoveres fra top til tå – med re-

spekt for den oprindelige arkitektur, naturligvis. 

Der er tale om en helhedsplan støttet af Landsbygge-

fonden med fokus på renovering krydret med et pift 

nybyggeri. 

Vi er godt i gang med den indledende fase af helheds-

planen. Men faktisk har vi måtte sætte helhedsplanen 

på standby det seneste stykke tid. Da genhusningen af 

beboerne faldt på plads, og boligerne var tomme, stod 

Favrskov Kommune pludselig overfor at huse ukrainere 

på flugt. Det faldt os naturligt at lade ukrainerne flyt-

te ind og sætte helhedsplanen på pause. Godt nok var 

helhedsplanen vigtig, men at sikre trygge rammer for 

mennesker på flugt var nu alligevel noget vigtigere. 

Vi har nu genoptaget arbejdet med helhedsplanen, og 

til marts ved vi, hvem vores hovedentreprenør er. Ar-

kitekterne har vi på plads. De hedder ERIK Arkitekter 

og har ingeniørerne Viggo Madsen som underrådgivere. 

Den nyrenoverede boligafdeling kommer til at bestå af 

47 boliger. Nedrivningen starter til september, og vi for-

venter, at boligerne står færdige i sensommeren 2025. 

Vi glæder os helt vildt til for alvor at komme i gang med 

at skabe nye og moderne hjem i de historiske rammer. 

NYT LIV I DEN GAMLE SKOLE
EFTER AT HAVE LAGT HUS TIL UKRAINSKE FLYGTNINGE GENOPTAGER VI NU 
RENOVERINGEN AF DEN GAMLE SKOLE I HAMMEL.

1899:
Skolen opføres

1970’erne: 
Skolen skifter navn fra Hammel 

 Kommuneskole til Østervangsskolen

1976:  
Skolen bliver til byens 

’lilleskole’

1989:
Skolen lukker

1998/1999:
AL2bolig ombygger skolen

SKOLENS HISTORIE

Visualiseringer af ERIK Arkitekter

A L 2 B O L I G S  B E B O E R B L A D
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Den gamle skolebygning 

som den ser ud i dag. 
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Jeg mødte Kirsten til informations-

møde i Asgård, hvor hun fortalte, at 

hun var vokset op i området og hav-

de en masse historier fra sin tid her. 

Jeg fanger Kirsten i telefonen, mens 

hun er på vej over for at besøge sin 

mor i ældrebolig. ”Skal vi tage den 

på telefonen?” spørger hun. 

SØREN FRICHS VEJ VAR EN 
GRUSVEJ
Vi har boet i Åbyhøj siden 1960. Vi 

boede i Solgården. Min mor bor sta-

dig i området men ikke i Solgården. 

Hun bor i ældrebolig. Jeg var 10 år, 

da vi flyttede herop fra Korsør. Jeg 

har gået på Åby Skole fra 3. klasse til 

Anden Real, som det hed dengang. 

Dengang var hele området ander-

ledes. Søren Frichs Vej var en grus-

vej. På den ene side gik der køer, og 

på den anden side var der eng. Når 

vi cyklede ind til byen, så cyklede 

vi ind ad grusvejen. Det turde jeg 

ikke om aftenen, for der var meget 

mørkt dengang. 

Frichs Fabrikker lavede tog, og ved 

Frichsparken er der en model af et 

gammelt lokomotiv. Dengang var 

der skinner fra fabrikken og ind til 

byen. 

KRIG MELLEM TOUSPARKEN 
OG SOLGÅRDEN
På Åby Skole boede mange af bør-

nene i boligforening med hjem-

megående mødre. Vi havde et fan-

tastisk fællesskab. Vi løb rundt og 

legede med hinanden i Solgården. 

Vi lå i intern krig med børnene fra  

Tousparken. Vi konkurrerede altid 

om, hvem af os der var bedst til bold 

og rundbold. 

FRIHED OG FÆLLESSKAB
Det, jeg husker allerbedst som barn, 

var det fællesskab, vi børn havde. Vi 

løb og legede på engene. Der hvor 

NorthSide musikfestivalen har væ-

ret, det var engen dengang, og det 

var et stort område. Det, som jeg 

husker som rigtig godt, det var, at 

vi legede uden forældrenes opsyn. 

I Høskoven legede vi alt muligt, vi 

ikke måtte. Det er der, hvor mo-

torvejen er nu. Der var en lille sø, 

og jeg kan huske en gang, der var 

en svane, som vi kastede sten efter. 

BOLIGFORENINGSBARN  
VENDER HJEM 
KIRSTEN FLYTTEDE SAMMEN MED SIN MAND IND I VORES NYE AFDELING ASGÅRD I OKTO-
BER. MEN DEN ALMENE VERDEN ER BESTEMT IKKE NY FOR HENDE. ”JEG ER BOLIGFOR-
ENINGSBARN, JEG ER VOKSET OP I OMRÅDET. SÅ JEG KAN HUSKE, DA DER GIK KØER OG 
GRÆSSEDE HER,” FORTÆLLER KIRSTEN OG STARTER SÅ FORTÆLLINGEN OP OM SIN OP-
VÆKST I OMRÅDET.  

Kirsten ved sit gamle hjem i  

Åbyhøj. Læg mærke til den

glade nabo, som hilser på fra 

øverste vindue. 



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

15

Men så kom en mand cyklende og sagde, at det skulle vi 

lade være med. Og det havde han jo ret i. 

Det bedste i min barndom var fællesskabet. Det ser vi 

ikke på samme måde i dag. I dag har man nok fællesska-

ber på en anden måde. Mit barnebarn siger ofte: ”I dag 

har jeg en legeaftale, og det glæder jeg mig til”. Det er 

sådan, de gør i dag. Der laver de aftaler. Dengang gik vi 

bare ned på vejen, og så var der altid nogen at lege med. 

BOLSJER PÅ BUDGETTET
Da jeg var barn, havde hver afdeling sin egen vicevært. 

Vores var fantastisk. Han hed Valente. Når budgettet 

skulle fremlægges på afdelingsmødet, så havde han 

en særlig post,  der hed ”Bolsjer”. Hvis folk undrede 

sig over, hvad ”Bolsjer” betød, så fortalte han, at det 

var meget nemmere at være vicevært, når man havde 

en bolsjepose. I sådan en afdeling med mange børn, så 

kunne man altid give børnene et bolsje. Vi hjalp med at 

samle skrald og luge ukrudt. Så fik vi et bolsje af Valen-

te. Hvis noget var i stykker, så skyndte vi os altid hen for 

at sige det til Valente. Vi passede meget godt på vores 

afdeling. 

JEG ER BOLIGFORENINGSBARN 
Jeg blev faktisk gift med en mand, der boede i Touspar-

ken. Vi havde gået i klasse sammen siden 3. klasse. Vi 

blev senere skilt. Han bor stadig i en boligforening og er 

stadig boligforeningsmenneske. 

Jeg flyttede tilbage til området for seks år siden. Jeg 

kendte så mange mennesker i Åbyhøj og mange men-

nesker fra min tid som frivillig. Jeg skulle hjem og bo i 

nærheden af min søster og bror. De bor stadig i Solgår-

den. Min bror er 73 år i dag. Han var først i tyverne, da 

han flyttede ind i sin afdeling. Min søster er 65 år, og 

hun har boet der, siden hun var 15 år. 

Vi blev skrevet op af vores forældre, så hurtigt vi kunne. 

For da de flyttede til Aarhus, havde de svært ved at finde 

noget at bo i. Jeg var nok 15, da jeg blev skrevet op. Jeg har 

selv skrevet mine egne børn op. Min søn flyttede direkte 

ind i en lejlighed, da han flyttede hjemmefra. Min mor 

havde boet i samme lejlighed i 40 år, inden hun flyttede i 

ældrebolig. Min bror og jeg fik et værelse i Åbyhøjgården 

i en lille et-værelseslejlighed med det samme, vi flytte-

de hjemmefra med te-køkken, bad og toilet. 

NABOSKAB I NYE OMGIVELSER
I Asgård er der stille om dagen, men om eftermiddagen 

er der liv. Flere, der bor i lejlighed, har en kolonihave i 

området. Dem vi bor sammen med på svalegangen, et 

par unge mennesker, de har en kolonihave, og de flytter 

derop om sommeren. 

Vores andet nabopar kommer fra Pakistan. De går på 

sprogskole begge to. De har en lille pige på tre år, der 

snakker godt dansk. Vi har snakket med dem en del 

gange. Da vi flyttede ind, havde vi pakket en del legetøj 

væk, som vi havde spurgt vores børn, om de ville have. 

Men de havde så meget, så det ville de ikke. Så pakkede 

jeg to klodskasser, ringede på og spurgte den lille pige, 

”Vil du have dem?” Hun strålede som en sol. Jeg kan se, 

at det står i hendes vindue på hendes værelse. Et par 

uger efter kom hendes mor med en lækker pastaret til 

os. Det var så sødt af hende.  

Kirsten og de to naboer Irsa Farooq og Louise Ravnløkke. Kirsten bor hyggeligt og godt med sin mand, Steffen. 

AL2BOLIGS HISTORIE

Åbyhøj Boligforening blev dannet i maj 1942

Boligforeningen Solgården blev stiftet i juni 1942

Tousparken var en del af Åbyhøj Boligforening

Åbyhøj Boligforening og Boligforeningen Solgården 

fusionerede i 2006 under navnet AL2bolig
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FUNDABOLIG HJÆLPER SÅRBARE 
UNGE PÅ VEJ I LIVET
I ASGÅRD HAR VI DEDIKERET 14 ET-VÆRELSES BOLIGER TIL FUNDABOLIG; ET PROJEKT, 
DER HJÆLPER UNGE PÅ RETTE VEJ IND I VOKSENLIVET MED ET STABILT HJEM OG STØTTE 
TIL DAGLIGDAGEN. 

Fundamentet hjælper sårbare og 

udsatte  mennesker, hovedsageligt 

unge, med at opnå og skabe positive 

forandringer i deres liv.

Det sker igennem rådgivning, 

vejledning, fællesskaber og meget 

mere. 

LÆS MERE OM  
FUNDAMENTET PÅ:

WWW.FUNDAMENTET.ORG

”Ingen bør stå uden hjem eller støtte til livet i et sam-

fund som vores”, lød det fra direktør Allan Werge, da 

vi i september løftede sløret for vores nye samarbejde 

med Fundamentet og Lind Foundation. 

Fundabolig, som projektet hedder, giver sårbare unge 

mulighed for at få eget hjem i trygge rammer og støt-

te til dagligdagens udfordringer. Boligerne hører under 

AL2bolig, støtten kommer fra Fundamentet, og til pro-

jektet er der tilknyttet to relationsmedarbejdere, som 

hjælper de unge med at få en stabil hverdag. 

De unge beboere indgår samtidig i et skræddersy-

et forløb hos Fundamentet. Forløbet kan blandt an-

det indeholde terapi, mentorforløb, praktiksøgning, 

hjælp til økonomi og brobygning til andre tilbud. Det 

er også Fundamentet, der har henvisningsretten til 

boligerne.

Hver beboer får tilknyttet en fast kontaktperson. Vickie 

og Rasmus, som de to relationsmedarbejdere hedder, 

hjælper de unge igennem forløbet og støtter op om at 

lave planer for fremtiden.  

MERE END BARE EN BOLIG
Boligerne er tilegnet sårbare unge, som er hjemløse el-

ler i risiko for at blive det. 

”Det er vigtigt at se hjemløsheden blandt unge ind i et 

større perspektiv. Boligen i sig selv er vigtig, men rela-

tionerne til mennesker, som kan støtte og hjælpe en, 

er mindst lige så vigtig. Derfor er det vigtigt for os, at 

de unge i Fundaboligerne oplever fokuseret støtte og 

omsorg, som kan hjælpe dem til et stabilt, trygt og godt 

ungdomsliv. Det kan være venskaber, uddannelse, ar-

bejde eller selvomsorg – det hele betyder noget på den 

lange bane,” siger Steffen Rasmussen, tidligere leder af 

Fundamentet.

 

Lige nu er alle 14 boliger lejet ud, og beboerne er godt i 

gang med forløbet hos Fundamentet.

LIND FOUNDATION STØTTER 
Projektet er medfinansieret af Lind Foundation, som i 

projektperiodens fem år, i samarbejde med Fundamen-

tet, samler data ind på de unge og følger projektets ud-

vikling. Forhåbentlig kan det være med til at inspirere 

andre til at gå i samme fodspor. 

Relationsmedarbejderne Rasmus og Vickie sammen med  

AL2boligs boligsociale leder, Hans Christian Knudsen.



I dag kræver de fleste hverdagsgøremål en smule tek-

nisk snilde. E-boksen skal tjekkes, jobsøgningen fore-

går elektronisk, og er du forælder, skal du kunne følge 

med på Aula. Og der er ingen tvivl om, at skal man ud og 

begå sig på det danske arbejdsmarked, så er det en klar 

fordel at have en god forståelse for IT.  I Langkærparken 

er det muligt at få hjælp. 

ReDI School er en non-profit IT-skole, som tilbyder 

gratis kurser for kvinder med flygtninge- og indvan-

drerbaggrund. 

I Langkærparken kører et af kurserne med Det Bolig- 

sociale Hus som ramme. Kurset hedder "computer for 

begyndere". Her lærer kvinderne det helt grundlæg-

gende for at kunne bruge computeren i hverdagen. 

LANGKÆRPARKEN-KVINDER PÅ 
IT-KURSUS 
REDI SCHOOL KLÆDER KVINDER MED FLYGTNINGE- OG INDVANDRERBAGGRUND PÅ TIL  
HVERDAGEN OG ARBEJDSMARKEDET.

I Viby kører et andet kursus for de mere øvede. Det 

handler om programmering, og formålet er at klæde 

kvinderne godt nok på til at arbejde med IT på arbejds-

markedet.

BØRNEPASNING ER EN DEL AF PAKKEN
Størstedelen af kvinderne, som kurserne er målrettet, 

har børn. Det har folkene bag ReDI School fra start væ-

ret klar over og taget med i overvejelserne, da konceptet 

skulle udvikles. Så børnene, dem kan de bare tage med. 

Der er nemlig børnepasning for børn i alderen 3-8 samti-

dig med kurset. 

Stor koncentration i Det Boligsociale Hus.

En flok seje kvinder med mod på at lære. Diplomoverrækkelse i flotte omgivelser ved Domen i Aarhus midtby. 

A L 2 B O L I G S  B E B O E R B L A D
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Til foråret udbyder ReDI School en ny omgang 

kurser. Hold øje på: 

FACEBOOK.COM/LANGKAERPARKEN
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Langkærparken er på rette vej. Det viser en række sy-

stematiske målinger for de seneste 10 år. Den positive 

udvikling styrker sammenhængskraften, og så reduce-

rer den samtidig chanceuligheden og skaber mere lige 

vilkår. 

 

Chanceulighed betyder, ”at der er forskel på de chan-

cer, man har i livet for fx at få en uddannelse og et job, 

alt efter hvilken social oprindelse man kommer fra, 

selvom man i udgangspunktet har ligelige medfødte 

kompetencer” (Vive, Chanceulighed i udsatte boligom-

råder, 2022).

  

KURSEN ER LAGT
Udviklingen er positiv, men det betyder ikke, at vi skal 

hvile på laurbærrene. Indsatsen skal fortsætte, og af-

delingsbestyrelsen og den boligsociale helhedsplan har 

en masse på tegnebrættet. For eksempel skal der sættes 

ind på de enkelte områder, som ikke har fulgt samme 

positive kurve. Det drejer sig om andelen af børn med 

sociale underretninger, som med en stigning på 0,7% 

(2011) til 1,7%% (2021) stikker ud. 

  

ET STÆRKERE FÆLLESSKAB
Langkærparkens positive udvikling vækker glæde hos 

afdelingsbestyrelsen og den boligsociale helhedsplan.

POSITIV UDVIKLING  
I LANGKÆRPARKEN
BESKÆFTIGELSEN STIGER, KRIMINALITETEN FALDER,  OG FLERE FÅR SIG EN  
UDDANNELSE. UDVIKLINGEN I LANGKÆRPARKEN ER POSITIV, VISER MÅLINGERNE FOR 
DE SENESTE 10 ÅR.

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Langkærparken 44,0% 43,6% 43,8% 45,4% 44,2% 41,1% 38,9% 37,9% 38,1% 34,9%
Almene boligområder i Aarhus 38,6% 39,8% 39,8% 39,4% 39,6% 39,5% 38,6% 37,8% 37,2% 38,0% 36,5%
Aarhus Kommune i alt 17,7% 18,3% 18,2% 17,9% 17,8% 17,5% 17,0% 16,6% 16,3% 17,1% 15,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Beskæftigelse 
og uddannelse

Andelen af beboere i beskæftigelse har
taget sig et ordentligt nøk opad. 

I 2012 lå andelen af voksne uden for 
arbejdsmarkedet på 44% og i 2021 på 34,9%. 

Samtidig kan vi se, at Langkærparken 
faktisk har højere beskæftigelse end de 
”almene boligområder i Aarhus”. 

Andel voksne 
uden for arbejdsmarkedet 

At se det sort på hvidt, at vores indsatser 

batter, er i den grad en fornøjelse. Jeg har, 

som formand i afdelingsbestyrelsen og som 

beboer, også selv kunnet mærke, at den po-

sitive udvikling sætter sit aftryk. Sammen-

hængskraften i afdelingen er blevet stær-

kere, og fællesskabet spirer. Det mærker vi 

især i Bydelshuset, hvor afdelingsbestyrel-

sen og de mange frivillige hænder, som dri-

ver huset, oplever et større engagement og 

en generel lyst til fællesskabet fra beboernes 

side.

Randi Smitsdorf,  

formand i Langkærparkens  

afdelingsbestyrelse.
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På Sifsgade og Njordsgade i Åbyhøj ligger vores nyop-

førte boligafdeling. De to vejnavne er opkaldt efter gu-

der fra den nordiske mytologi, og da vi skulle finde et 

navn til bebyggelsen, var det oplagt at forblive i samme 

univers. Valget faldt på Asgård.

I den nordiske mytologi er Asgård gudernes hjem og 

verden midte. Det er her, de faldne krigere kommer hen 

for at bo side om side med guderne. Et slags paradis for 

faldne helte, kan man vel kalde det. 

Og hvorfor ikke bære den fortælling med ind bag mure-

ne? Det virkede som om, de hvidmalede opgange nær-

mest kaldte på at fortælle historierne bag navnet. 

KUNST SKAL ÅBNE VERDENER 
Vi tog kontakt til Anders Siggaard. En billedkunstner 

og idéhistoriker fra Ry, med stor erfaring inden for ud-

smykningsopgaver. 

KUNST ÅBNER VERDEN TIL ASGÅRD
ANDERS SIGAARD HAR BRAGT KUNSTEN IND I BEBOERNES HVERDAG.  
HER ER FORTÆLLINGEN OM, HVORFOR OG HVORDAN DEN NORDISKE MYTOLOGI NU 
PRYDER ASGÅRDS OPGANGE. 

Anette Østerhaab, formand for organisationsbestyrelsen, 

 og kunstner Anders Sigaard.
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Anders har en mission. Han vil bringe kunsten ind i 

hverdagen og skabe glæde og inspiration. Kunsten skal 

åbne verdener, siger han. 

I Asgård har han nu åbnet verden til den nordiske my-

tologi. Træder du ind i opgangene, bliver du mødt af 

farvestrålende vægmalerier af de fire guder, Sif, Njord, 

Freja og Heimdal. 

Vi har talt med Anders om hans tanker bag projektet: 

”Den nordiske mytologi har altid optaget mig, og jeg 

har arbejdet meget med det i min kunstneriske karrie-

re”, fortæller Anders og fortsætter:  ”Derfor var det på 

mange måder en drømmeopgave at få.”

NYE VINKLER PÅ GAMMEL MYTOLOGI
Mens trafikken glider forbi på Søren Frichs Vej, tager 

Anders os med tilbage i tiden. Tilbage til den nordiske 

mytologi men også tilbage til rejsen med at udvikle 

kunsten til Asgård. 

Det har været en proces at finde motiverne, hvor han 

har forsøgt at bringe fortiden tættere på nutiden og 

gøre historierne fra den nordiske mytologi relevante 

for os i dag. 

”Asgård er asernes verden og krigsgudernes domæne 

i mytologien. Men i den virkelige verden er Asgård et 

hjem for mennesker i en tid, der kalder på mere balance 

og fred, for at man kan leve og lade op. I arbejdet med 

malerierne har jeg forsøgt at finde den balance, som gør 

mytologien relevant i dag”. 

MEGET MERE END TEGNESERIE-THOR
Anders mener, at de nordiske myter er præget af at være 

nedskrevet i en tid domineret af maskuline værdier. 

”Jeg interviewede engang forfatteren Hanna Snor-

radóttir, som har skrevet bogen ’Nordisk gudindekraft 

i solhjulets myter’. Hun udvidede min forståelse for 

de feminine aspekter ved den nordiske mytologi”, si-

ger han og understreger vigtigheden af at få nuancerne 

med, så verden ikke bliver sort eller hvid. 

”Kunst påvirker os. Og når man træder ind i opgangen 

til sit hjem, skal man mødes af værker, der ærer både 

den maskuline handlekraft og den mere feminine og 

indre visdomskraft. Vi skal føle os hjemme i fortællin-

gerne. Nordisk mytologi er meget mere end store, stær-

ke Thor fra Valhalla-tegneserierne.”

SIF, NJORD, FREJA OG HEIMDAL  
BYDER VELKOMMEN
Af de nordiske guder valgte Anders først at tage fat på 

Sif og Njord. De var selvskrevne, idet de indgår i vejnav-

nene omkring Asgård. 

”Sif er gudinde for slægtskab og tæt forbundet med na-

tur og kultur. Njord er gud for søfart, giver frugtbarhed 

og hjælper søfarende på færd over havet”, fortæller 

han.

De andre to guder på væggene er Freja og Heimdal. 

”Freja hersker i gården Folkvang og er gudinde for 

frugtbarhed og kærlighed. Hun er både den blide og 

omfavnende gudinde og den kontante vildkvinde. He-

imdal bevogter Asgård ved regnbuebroen Bifrost, der 

forbinder gudernes og menneskernes verden. Med sit 

ANDERS SIGGARD 
 Født i 1981

  Studerede på Århus Kunstakademi  

fra 2000-2004 

  Har en kandidat i idéhistorie fra  

Aarhus Universitet
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gjallarhorn er han klar til at varsle ragnaroks komme, 

så guder og helte kan forberede sig på kampen”, for-

tæller Anders ivrigt.   

”Sammen symboliserer de fire guder nogle vigtige 

grundpiller i et menneskeliv. Kærlighed, frugtbarhed, 

slægtskab og velstand. Og det er vel ikke det værste at 

bo sammen med”, tilføjer han. 

PLADS TIL HÅNDENS VÆRK
Hvor forfattere kan have frygten for det blanke papir, 

kan Anders tale med om ærefrygt, når man skal male 

direkte på en nyopført og nymalet væg.

”Når man maler i så stor skala, er det virkelig vigtigt, at 

proportionerne og kompositionen er i orden. Fejl er der 

ikke plads til, så jeg havde opskalerede tegninger med. 

Dem førte jeg over med blyant, før jeg satte penslen på 

væggen”.

Udover at male arbejder Anders som håndværker. Så 

han ved godt, hvad det kræver at få enderne til at mødes 

i et byggeri af Asgårds størrelse. 

”Jeg mødte op på en travl byggeplads med et mylder af 

håndværkere, der arbejdede intenst på være færdige til 

indflytning. Det har været spændende og udfordrende 

at arbejde på den måde. Det har været en god proces, 

hvor alle har været gode til at give hinanden plads”. 

TILBAGE TIL RØDDERNE
Én ting er, at Asgård er blevet opgangskunst rigere. Men 

hvad har Anders, som kunstner, fået ud af processen? 

Det spurgte vi ham om til slut.

”Den nordiske mytologi er også mine kunstneriske 

rødder. Så det har været en proces, hvor jeg på mange 

måder er vendt tilbage til rødderne. Både i forhold til 

motiver og arbejdsprocesser. Tak til Asgård for det”.  

NORDISK MYTOLOGI 
ER MEGET MERE 
END STORE, STÆRKE 
THOR FRA VALHALLA-
TEGNESERIERNE.



VÆLGERMØDER I TILST 
OG ÅBYHØJ

”Husk at stemme  

uanset hvad I stemmer”. 

Sådan lød de afsluttende ord fra 

Jens Joel (S) til vælgermødet i 

Åbyhøj. 

Ugen før var det i Bydelshuset i 

Tilst, debatten fandt sted. 

Til begge møder blev der debatte-

ret alt fra inflation til klimakrise 

og hvordan vi skaber stærke lo-

kalsamfund. 

HØJDEPUNKTER FRA  
FOLKETINGSVALGET
DEN 5. OKTOBER BLEV DER UDSKREVET VALG. INDEN VI KUNNE NÅ AT SE OS OM, VAR 
LYGTEPÆLENE KLISTRET TIL MED VALGPLAKATER OG STRØGET FYLDT MED RØDE ROSER 
OG BLÅ BOLSJER. 

VI HAR SAMLET EN HÅNDFULD HØJDEPUNKTER FRA VALGET HER:

VALGETS ABC 

I midten af oktober var der foredrag i Bydelshuset i Tilst ved 

Tarek Ziad Hussein -  forfatter til bogen ’Det Sorte Skæg – 

om at være dansk muslim’.

Tarek gennemgik alle mulige ting, som er gode at vide, før 

man sætter sit kryds. 

Hvilke partier kan jeg stemme på?

Hvor, hvornår og hvordan kan jeg stemme?

Hvordan brevstemmer man?

Foredraget var arrangeret i et samarbejde mellem Bydels-

mødre, Baba og AL2bolig. 

Vælgermøde 

 i Bydelshuset Tilst.

Vælgermøde i  

Elværket i Åbyhøj.

A L R U M
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Tarek fortæller og forklarer.



TORBEN: VALGETS VENLIGE 
VAGTHUND

Fagbladet Boligen var forbi Tilst til en snak med 

Torben Bendix Halkjær, som du måske kender fra 

vores organisationsbestyrelse. 

"STEM MED" KAMPAGNEN

Der blev uddelt flyers, hængt plakater op og 

snakket valg til den helt store guldmedalje, 

da vi hjalp BL med at sprede budskabet om 

deres kampagne. 

’Stem Med’ stod der på kampagnemateri-

alet, som skulle få flere almene beboere til 

stemmeurnerne. Historisk set har stem-

meprocenten i de almene boliger været la-

vere end i resten af landet. Det skulle der 

laves om på. 

Tak til de hjælpsomme Bydelsmødre som 

gav en hånd med. 

ERIK OG VITA: DET ER SUNDT AT 
BRUGE SIN STEMME AKTIVT 

”Hvis bare flere ville engagere sig i politik og for-

eningsliv, ville Danmark være et bedre sted at 

leve, og fællesskabsfølelsen ville løfte den men-

tale sundhed”, mener de to folkepensionister fra 

Fuglebakken.g

En sej Bydelsmor på tur rundt i opgangene. 

Igen i år havde Torben meldt sig som valgtilfor-

ordnet i TST-hallen. Demokrati har en særlig 

plads i Torbens hjerte, og fra ham lød en opfor-

dring til alle beboere om at stemme. 

”Husk nu at stemme! Jeg holder øje med, at du 

kommer hen i hallen på tirsdag”, lød det med et 

bredt smil fra Torben, da Fagbladet Boligen mød-

tes med ham på Langkærparkens stisystem.  

Scan QR koden med din mobiltelefon for at læse 

artiklen med Torben.

I forbindelse med valget var Bo Godt et smut forbi 

Fuglebakken i Hinnerup. Her besøgte de to af vo-

res beboere, Erik og Vita, som livet igennem har 

engageret sig i foreningsliv og politik.

Scan QR koden med din mobiltelefon for at møde 

ægteparret og deres hjertesager. 

A L 2 B O L I G S  B E B O E R B L A D
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Den 21. november var en stor dag for vores nye hold By-

delsmødre i Tilst. De var nemlig til diplomoverrækkelse 

på Aarhus Rådhus. Diplomerne modtog de som et bevis 

på, at uddannelsen er gennemført, og de officielt kan 

kalde sig Bydelsmødre. 

Vi har nu uddannet tre hold Bydelsmødre i Tilst. Hvert 

hold består af en flok superseje kvinder, som brænder 

for at gøre en forskel. Og hvorfor ikke gøre det i fælles-

skab? 

STÆRKERE SAMMEN
I slutningen af januar tog vi hul på processen med at 

smelte vores tre hold Bydelsmødre i Tilst sammen til ét. 

Til at hjælpe os har vi allieret os med Zeljka Secerbeg-

ovic, seniorkonsulent og koordinator for Bydelsmødre. 

Den kommende Bydelsmorforening kommer blandt an-

det til at stå bag Café Mor. Et koncept, der byder på må-

nedlige temaaftener, hvor vi får besøg af kloge hoveder, 

snakker relevante snakke og ser gode film sammen. 

BESØG AF FØDSELSHJÆLPEN 
Første omgang Café Mor er allerede den 22. februar. Her 

får vi besøg af Fødselshjælpen, som vil fortælle lidt om 

deres arbejde. Fødselshjælpen er en non-profit med-

lemsforening, der tilbyder gratis rådgivning, støtte og 

omsorg før, under og efter fødsel til sårbare og udsatte 

gravide. 

BYDELSMØDRE SAMLER KRÆFTERNE 
I BYDELSMORFORENING 

MED ET TREDJE HOLD NYUDKLÆKKEDE BYDELSMØDRE I TILST ER TIDEN KOMMET TIL AT 
SLÅ PJALTERNE SAMMEN OG DANNE EN BYDELSMORFORENING. 

OM BYDELSMØDRE

Bydelsmødre er brobyggere. De hjælper kvinder 

i deres lokalområder og sikrer, at information fra 

myndigheder når udsatte familier, ensomme ældre 

og isolerede kvinder, som det etablerede system 

har svært ved at nå.

De fleste Bydelsmødrene er kvinder med etnisk 

minoritetsbaggrund. Som frivillig påtager de sig 

en vigtig opgave som aktiv medborger, der hjæl-

per andre kvinder i lokalområdet, der af forskelli-

ge grunde kan være sårbare og udsatte. Det er ofte 

kvinder, som lever i social isolation, mangler net-

værk, har udfordringer i familien, har udfordringer 

med det danske sprog, eller som har mistillid til det 

offentlige system.

Indsatsen hører under Fonden for Socialt Ansvar, 

som også står for vigtige indsatser som Baba, Nat-

teravnene og mange flere. 

KILDE: WWW.SOCIALTANSVAR.DK

Smilene var brede, og stoltheden stor, 

da borgmester Jacob Bundsgaard overrakte diplomer. 

Har du lyst til at være med, kan du bare kigge forbi:

ONSDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 17.00
I Det Boligsociale Hus, Haurumsvej 31A 

(i Langkærparken)
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Da vi for små tre år siden etablerede Frirum,  var det med 

et lille budget til at sætte lokalerne i stand. Frirum har 

tidligere været en legestue for lokale dagplejemødre, og 

det bar lokalerne også præg af med Peter Plys malerier på 

væggene, gamle borehuller og slidte møbler.

 

Godt nok slår vi os hverken på, at æstetik eller luksus skal 

være i centrum for Frirum, men det er nu engang rarest at 

være et sted, hvor det ser pænt ud.

GENBRUGSGULD OG IKEA-TILBUD
Med tre arbejdsdage i september inviterede vi alle, der 

har deres gang i huset til at give en hånd med; strikke- 

og nabokaffedamer, fødevarefællesskabet, en stor flok 

unge fra Klub8230 og andre med både fast og løs tilknyt-

ning til stedet. 

KNOFEDT OG KÆRLIGHED: 
BEBOERE SÆTTER FRIRUM  
I STAND
VI HAR LÆNGE HAFT ET ØNSKE OM AT SHINE ÅBYHØJ-BEBOERNES SAMLINGSSTED OP. 
TAKKET VÆRE FRIVILLIGE ILDSJÆLE OG DONATIONER FRA LOKALE BLEV ØNSKET OPFYLDT, 
OG FRIRUM STÅR NU SKARPERE END NOGENSINDE. 

De friske damer fra nabokaffen lagde 

ud med at pakke ned og vaske vægge af. Og så blev der 

ellers malet til den helt store guldmedalje i skiftehold. 

Alle smøgede ærmerne op og gav en hånd med, og da ma-

lingen var tør, flyttede de gode IKEA-tilbud og genbrugs-

guldet ind. 

Tusind tak til alle der har givet en hånd med. Det har 

været en kæmpe fornøjelse at se, hvordan vi kan noget i 

fællesskab, som går ud over de aktiviteter, vi plejer.

Der skal også lyde en stor tak for donationerne fra maler-

firmaet Lars Christensen, MC Maleren og Aarhus Valg-

menighed. Uden dem havde istandsættelsen ikke været 

mulig.   

FIND FRIRUM  
PÅ VIBYVEJ 63B,  
ÅBYHØJ

Følg os på facebook.

Søg på: 

FRIRUMVIBYVEJ

FÆLLESSKA
B

 · FÆ
LLESSKAB

TEMA
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Det ligner til forveksling en scene fra DR’s julekalen-

der, Julehjertets Hemmelighed. Men der er faktisk bare 

Aarhus C.

Det var anden gang, det lille fællesskab var i Den Gam-

le By sammen. Et fællesskab, som består af børn, unge, 

voksne og ældre fra flere kroge af Åbyhøj. 

Dagen startede med en guidet rundvisning i byen med 

julens historie gennem 400 år som tema. 

Da beboerne var blevet godt kolde, blev de inviteret ind 

i Madam Blå restauranten. Her blev de mødt af et over-

flødighedshorn af julens kager. Vaniljekranse, kæmpe-

ET PAR TIMERS NOSTALGI I 
DEN GAMLE BY
SNEEN DALEDE, OG FORTÆLLINGERNE GIK, DA EN FLOK BEBOERE FRA ÅBYHØJ VAR PÅ  
JULETUR TIL DEN GAMLE BY. EN TRADITION, DE HAR TÆNKT SIG AT FØRE VIDERE PÅ EGEN 
HÅND. 

æbleskiver, honninghjerter og glögg, naturligvis. Med 

stearinlys, kaffe og kager på bordet gik snakken lystigt, 

og julestemningen var i top. 

EN ÅRLIG TRADITION
Turen havde beboerne langt hen ad vejen selv stået for 

at planlægge. For efter tidligere at have fået kyndig 

vejledning af vores boligsociale medarbejdere, kørte 

det nu som smurt med at koordinere i det lille fælles-

skab. 

Og faktisk har beboerne allerede besluttet, at de frem-

over selv vil planlægge og afholde udflugten som en hyg-

gelig juletradition hvert år.

VIDSTE DU, AT DU KAN SLENTRE DIG  
IGENNEM GADERNE I DEN GAMLE BY EFTER LUKKETID? 

Det er nemlig kun udstillingerne og forretningerne, der lukker. 

Byen kan du stadig besøge, og sådan en stille gåtur på de gamle brosten kan altså noget helt særligt. 

De flotte billeder er taget af deltager og fotograf Uggi Kaldan. 
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Guiden hed Betty, og som tidligere hjemløs kendte hun 

byen ind og ud. Beboerne havde selv arrangeret turen 

med PovertyWalk, som laver byvandringer gennem det 

moderne Aarhus sammen med en socialt udsat, hjem-

løs eller tidligere hjemløs. 

Turene med PovertyWalk bygger på en personlig for-

tælling om livet på gaden med de mange udfordringer, 

det indebærer. Men de er også et indblik i de vigtige til-

bud og mødesteder for udsatte, vi har rundt omkring i 

Aarhus. 

Som tidligere hjemløs og stofmisbruger har Betty brugt 

en stor del af sit liv i Aarhus’ gader. Hun er en fanta-

stisk fortæller, og beboerne lyttede opmærksomt med, 

da hun fortalte om, hvordan hun om vinteren gik fra 

parkeringskælder til parkeringskælder for at tilbringe 

natten. I dag er hun stoffri og har et liv, hun er glad for. 

Det var en anderledes og rørende byvandring, lyder det 

fra beboerne, som giver PovertyWalk de varmeste an-

befalinger. 

LÆS MERE OM POVERTYWALK PÅ  
WWW.POVERTYWALK.DK

STEMMER FRA GADEN
TUREN GIK GENNEM BYENS SMÅ OG SNIRKLEDE GADER, DA EN GRUPPE BEBOERE 
FRA ÅBYHØJ VAR PÅ BYVANDRING EN SEN EFTERÅRSDAG. 

En tur i parkeringskælderen hvor Betty har tilbragt mange nætter. 

Lyttelapperne var slået ud under Bettys fortællinger. 
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I december havde vi et helt særlig træ stående i 

Frirum. Et juleønsketræ, som på magisk vis kunne 

forvandle et juleønske til en julegave. 

Børn og forældre med en lille økonomi kunne læg-

ge et gaveønske i Frirums postkasse, og for hver 

ønske hængte vi et hjerte på træet. 

Juleønsketræet var en spontan idé, som voksede ud 

af vores samarbejde med de lokale kirker i Åbyhøj 

om julehjælp. Aarhus Valgmenighed har nemlig  

selv haft et lignende træ stående hos dem.

JULEØNSKETRÆET 
”KÆRE FAMILIEN, SOM HAR KØBT GAVERNE TIL MIN SØN. SIKKEN EN GAVE AT FÅ. 
VI ER RIGTIG GLADE FOR DEN. BÅDE MIN SØN OG JEG SIGER TUSIND TAK FOR DET. 
HAV EN GOD JUL OG ET GODT NYTÅR. HILSEN MOR OG SØN.” 

39 ønsker landede på træet. Og der blev ønsket om 

alt fra fodboldstøvler til modermælkserstatning, 

en flyverdragt, LEGO og appelsinsodavand. 

Og så pludselig kom gaverne væltende ind ad dø-

ren. Endda med et håndskrevet kort til hver eneste 

pakke. 

Tusind tak til Aarhus Valgmenighed og alle de gav-

milde familier fra kirken, som fik beboernes jule-

ønsker til at gå i opfyldelse. 

Nanna og Dorte fra AL2bolig 

sammen med Maria, Anine og 

børn. Maria og Anine var tovhol-

dere på julegaverne fra familier-

ne i Aarhus Valgmenighed. 
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Det kan næsten ikke blive mere sommerligt, når man 

lader øjnene glide henover billederne. Sommerfesten i 

Frirum var et tilløbsstykke og bød på aktiviteter for sto-

re og små. 

Repair bilen rullede ind på adressen, og de frivillige fik-

sere hjalp med at fikse alt fra en defekt symaskine til en 

radio, et par hullede bukser og en slidt megafon. 

Frirums drenge fra Klub8230 styrede pizzaovnen og 

langede lækre pizzaer over disken til alle de sultne ma-

ver. 

Tak til alle jer der kiggede forbi, gav en hånd med og 

hjalp den gode stemning godt på vej. 

ET BRAG AF EN SOMMERFEST 
SOLEN SKINNEDE, OG SMILENE VAR STORE, DA DER EN LUN JUNIDAG VAR SOMMERFEST 
I FRIRUM.  

Festlighederne var støttet af  

Velliv Foreningen, som har ydet  

økonomisk støtte til Frirums  

aktiviteter i 2022 ud fra mottoet:

UD AF BOLIGEN –  
IND I FÆLLESSKABET

Boldleg og bare maver. 

Martin bager pizza. Den rullende Repair Café. Nanna med beboerne Luna og Rachida. 

Frivillig Mads fikser Jacobs megafon. Klub8230 styrer pizzaovnen.
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Traditionen tro havde vi inviteret afdelingsbesty-

relser og medarbejdere til en hyggelig julekomsam-

men. 

JULEKNAS OG JULEKNUS 
EN DUFT AF VARM GLÖGG OG ÆBLESKIVER BREDTE SIG I HUSET PÅ LANGKÆRVEJ EN 
TORSDAG I DECEMBER. 

Der blev udvekslet julekram og julehilsner, og med 

maverne fyldt med æbleskiver trillede vi efter et par 

timer hver til sit. 

Joan, vores  

uundværlige  

piccoline, i gang 

med æbleskiveriet.

En ordentlig  

gensynskrammer. 

Bygningsansvar-

lig Christians 

julesweater – og 

misundelige 

blikke. 

Også Rane, 

næstformand i 

organisations-

bestyrelsen, 

var trukket i 

juletøjet. 
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KLAR, PARAT, SPAR
DET ER BLEVET DYRERE AT LEVE, OG DET KAN MÆRKES PÅ PENGEPUNGEN. 
SÅ HVAD KAN VI GØRE FOR AT SPARE? BLIV INSPIRERET AF VORES BEBOERES GODE 
RÅD HER. 

KØB BRUGT 

Jeg kan anbefale appen Reshopper, hvor man kan 

købe brugt tøj, sko og legetøj til børn – samt tøj til 

mor og boligudstyr. Det er meget billigere end at 

købe til ny pris i almindelige butikker, og ofte kan 

man finde ting, der næsten er helt nye og ubrugte og 

dermed spare en del penge.

SPAR PÅ 
OPVASKEN

Drik f.eks. af det samme glas 

i stedet for at tage et nyt hver 

gang. 

LÆG PENGE TIL SIDE HVER 
MÅNED

Jeg er vokset op med følgende sparemetode og selv 

forsøgt at lære videre til mine egne børn. Hvis du 

f.eks. får udbetalt din løn som 100 kr., tager du 20 

kr. fra og sætter til side, så har du kun 80 kr., som 

du kan bruge. På den måde sætter du hele tiden lidt 

til side, som du kan bruge til opsparing, eller hvis 

der pludselig kommer en større uforudset udgift. 

GIV TIL DIT NETVÆRK 
– OG FÅ AF 
DIT NETVÆRK

Med de stigende udgifter er vi 

begyndt at spørge mere ud i vores 

netværk. Hvis vi f.eks. mangler en 

flyverdragt i str. 6 år, spørger vi, om 

der er nogen, der har en, de vil give 

videre. Det er smart at hjælpe hinanden, 

især hvis man har noget lignende, som 

andre kan få gavn af. 

KKØØBB  BBRRUUGGTT 

JeJeg g kakan n ananbebefafalele aappppenen RReseshohopppperer, hvhvorr mman kan 

køkøbebe bbrurugtgt ttøjøj,, skskoo ogog llegegetetøjøj ttilil bbørørn n – sasamtmt ttøjøj tilil 

momor r ogog bbololigigududststyryr.. DeDet t erer mmegegetet bbililliligegerere eendnd at

køkøbebe ttilil nny y prprisis ii aalmlminindedeliligege bbututikikkeker,r, oog g ofoftete kkanan 

maman n finfindede ttining,g, dderer nnæsæsteten n erer hheleltt nynyee ogog uubrbrugugtete oogg

SSPPAARR PPÅÅ 
OOPVAASSKKEENN

DrDrikik ff.eks. afa ddet samamme glaas 

i sttededete fforr at taagee eet nyt t hver 

gag ng. 

dedermrmeded sspaparere een n dedel l pepengnge.e.

LÆGG PPEENNGGEE TTIIL SIDE HHVVEERR 
MÅÅNEEDD

Jeg er vokset op med følgende spparemetode og selv 

forsøgt at lære videre til mine egne børn. Hvis du 

f.eks. får udbetalt din løn som 100 kr., tager du 20 

kr. fra og sætter til side, så har du kun 80 kr., som

du kan bruge. På den måde sætter du hele tiden lidt

til side, som du kan bruge til opsparing, eller hvis 

der pludselig kommer en størree uforudset udgift. 

GIV TIL DIT NETVÆRK 
– OG FÅ AF 
DIT NETVÆRK

Med de stigende udgifter er vi 

begyndt at spørge mere ud i vores 

netværk. Hvis vi f.eks. mangler en 

flyverdragt i str. 6 år, spørger vi, om 

der er nogen, der har en, de vil give

videre. Det er smart at hjælpe hinanden, 

især hvis man har noget lignende, som 

andre kan få gavn af.

RART AT VID
E

·
R

A
RTATVIDE

TEMA
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Mange bor i kvarterer og opgange, 

hvor man ikke kender hinanden, og 

det er en skam, hvis man spørger 

beboerkonsulent i AL2bolig, Dorte 

Pedersen. 

”Der er mange, som bor dør om 

dør og som savner nogen at snak-

ke med, gå en tur eller drikke kaf-

fe med. Et godt naboskab kan også 

gøre ens hjem mere trygt, og man 

kan få hjælp, hvis man bliver syg, 

eller noget går i stykker. ”

Heldigvis kan alle gøre noget for at 

styrke naboskabet i ens område og 

gøre dagligdagen både sjovere og 

hyggeligere. Små tiltag i dagligda-

gen kan nemlig gøre en stor forskel, 

både for dig selv og dine naboer. 

VEJEN TIL GODT NABOSKAB
Af Lea Marie Fruergaard Grandt

DET ER SKØNT AT HAVE GODE NABOER. MAN KAN FÅ HJÆLP AF 
HINANDEN, DELE DAGLIGDAGENS SNAKKE OG MÅSKE ENDDA BLIVE 
VENNER. MEN HVORDAN TAGER MAN DET FØRSTE SKRIDT? 

1. BYD NYE NABOER VELKOMMEN
Hvis der flytter nogle nye ind, så er det vigtigt at sige hej 

og byde dem velkommen. Det kan for eksempel være en 

idé at lave en ordning, hvor nye bliver budt velkommen 

med en blomst eller noget chokolade. Så får man budt 

velkommen og sat ansigt på hinanden, og så er det me-

get nemmere at række ud til hinanden efterfølgende. 

2. DROP TUREN TIL SUPERMARKEDET OG 
LÅN I STEDET

Førhen lånte man en kop sukker af sin nabo, hvis man 

var løbet tør, men nu har butikkerne hele tiden åben, og 

vi er ikke så afhængige af vores naboer længere. Men i 

virkeligheden er det rigtig vigtigt, at vi engang i mellem 

går hen og låner en kop sukker. Vi skal nemlig huske at 

række ud til hinanden, for det er ud af de små møder, at 

det gode naboskab vokser, og vi får stillet behovet for 

kontakt. 

3. LAV TRADITIONER
Det kan være en god idé at lave nogle traditioner med 

ens naboer. Det kan for eksempel være, at man hol-

der vejfest, drikker julegløgg eller laver fællesspisning 

sammen. Så ved alle naboerne, at der er noget, man 

plejer at gøre og på den måde sikrer man fælles ople-

velser i ens kvarter eller opgang.

4. VÆR NYSGERRIG
Som nabo skal man være nysgerrig på dem, der er an-

derledes end en selv. Dem, hvor man tænker, at man 

ikke så meget tilfælles. For ofte kan man faktisk lære 

en masse nyt og få øjnene op for, at man alligevel har 

meget tilfælles.  

5. GÅ SAMMEN OM AT ARRANGERE 
AKTIVITETER

Hvis du gerne vil have mere kontakt med dine naboer, 

så er det en idé at gå sammen med en nabo om at lave et 

opslag, hvor man for eksempel inviterer på kaffe eller 

gåture onsdag eftermiddag. Og så også acceptere, at det 

ikke nødvendigvis er alle, der gider at være med. Men 

for dem der vil, kan det gøre en kæmpe forskel, også for 

en selv. 

6 . FÆLLES LOKALER
Hvis man ikke har mod på at invitere 

folk hjem til sig selv, så kan 

det være en idé at bruge 

boligafdelingernes 

beboerlokale eller 

fælleshuse.  

DORTES SEKS RÅD TIL GODT NABOSKAB

Dorte er altid 

klar med et  godt 

råd og et bredt smil.
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Ikke alle, men mange, boligafdelinger har  robotplæne-

klippere til at holde græsplænerne vedlige. De fleste 

har nok vænnet sig til dem, men derfor kan der alligevel 

være nogle spørgsmål, der presser sig på om deres væren 

og gøren. Lær robotplæneklipperne bedre at kende her. 

HVORDAN VED DE, HVOR DE SKAL KØRE?
Alle boligafdelinger med robotplæneklippere har fået 

lagt kørekabler i jorden. De små robotter er program-

meret til at følge kablerne, og de er derfor helt med på, 

hvor turen går hen. 

HVORDAN VED DE, HVORNÅR DE SKAL 
KØRE?
Det er din afdelingsbestyrelse, som bestemmer, i hvil-

ket tidsrum de skal køre. Tidsrummene bliver program-

meret i robotterne. 

HVOR OFTE SKER DER FEJL?
I gennemsnit opstår der tre fejl om dagen på 30 robot-

ter. Når en robot melder fejl, får driftscentret besked 

via programmet Fleetservice. Hver fejl gemmes med 

GPS punkt, så vi kan følge med i, hvor fejlene sker.

HVOR OFTE SKER DER UHELD?
Yderst sjældent. Robotplæneklipperen har indbyggede 

sikkerhedsforanstaltninger. Fugle hopper væk, når den 

kører, og har desuden fornøjelse af insekterne i jorden, 

som dukker op, hvor robotten har kørt.

HVAD SKER DER, HVIS DEN KØRER IND I 
NOGET?
Så bakker den og skifter retning.

HVAD SKER DER, HVIS DEN BEVÆGER SIG 
UD OVER SIT KABEL?
Så stopper den, og Driftscentret får en fejlmelding. 

HVAD SKER DER, HVIS ET BARN SÆTTER 
SIG PÅ DEN ELLER LØFTER DEN?
Så stopper den, og Driftscentret får en fejlmelding.

HVAD SKAL VI GØRE, NÅR DEN GÅR I STÅ?
Ingenting. Driftscentret modtager straks besked, og så 

tilser vi den, når vi er i området.

HVOR ER DE HENNE OM VINTEREN?
Robotterne går i vinterhi. Hver vinter opbevares de i en 

lagerhal, hvor de samtidig får service af de mekaniske 

dele og en opdatering af softwaren, så de er klar til næ-

ste sæson. 

ROBOTTERNES LIV
PÅ LANG AFSTAND KAN DE TIL FORVEKSLING LIGNE SMÅ BILLER. 
DE LARMER NÆSTEN IKKE, OG DE PASSER BARE SIG SELV. 
MEN HVORDAN FUNGERER DE EGENTLIG?

TIDSBESPARENDE
Robotplæneklipperne er selvkørende. Det giver vores medarbejdere tid til at udføre andre opgaver i 

boligafdelingerne. 

ET FLOTTERE RESULTAT
Robotplæneklipperen klipper kun den daglige tilvækst af græsset, hvilket giver et pænere resultat. 

Græsset lægger sig nede imellem græsstråene i stedet for ovenpå plænen, hvilket gøder jorden, og dermed også 

giver en pænere plæne.

MINDRE STØJ, MINDRE POLLEN OG MINDRE CO2
Der er ingen forbrændingsmotor i robotterne, hvilket reducerer partikeludledningen med 100%. Støjen fra robot-

terne ligger på 58-60 db(A). Det svarer til lidt mindre end en samtale. De gamle maskiner lå på op til 90 db(A). 

Robotterne medfører desuden mindre pollen, da græsset ikke når at blive så langt, at det sætter blomster.
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At vågne op til hanegal kan man 

godt gå med til. Men mågeskrig. 

Det er straks værre. 

Storbymåger er blevet et stigen-

de problem i Danmark. Det gælder 

også i Åbyhøj, hvor de nogle steder 

skændes og skræpper, så man ikke 

kan få lukket et øje i de lyse som-

mermorgener.  

Især sølvmåger og stormmåger 

flytter til byen. Stormmågen er en 

fredelig lille fætter, men sølvmå-

gerne kan være til gene på flere 

måder. Først og fremmest ved at 

larme - især når der er unger i re-

den. For det er nemlig ved at skrige, 

at de unge og voksne måger holder 

kontakt til hinanden. 

Vi ser helst, at vi påvirker naturen, 

og dyrene i den, mindst muligt. 

Men når bestanden af måger tager 

overhånd, er vi nødt til at sætte ind. 

For når først mågerne har fået fod-

fæste i nærmiljøet, er de ikke nem-

me at slippe af med igen. Og det kan 

gå ud over trivslen og trygheden i 

vores boligafdelinger. 

Derfor regulerer vi nogle steder be-

standen ved hjælp af droner og olie. 

En kombination, der umiddelbart 

kan lyde lidt vild og actionpræget, 

men faktisk slet ikke er det. 

SÅ HVORDAN FOREGÅR 
DET?
Vi har en samarbejdsaftale med Sky 

Level, som er eksperter i mågeregu-

TIL KAMP MOD MÅGERNE: 
HJÆLPEN KOMMER OPPEFRA

I ÅBYHØJ BRUGER VI DRONER TIL AT HOLDE MÅGEBESTANDEN NEDE OG 
BEBOERTRIVSLEN OPPE.  

lering. Når det er ved at være tid til 

at regulere, kommer Sky Level forbi 

og sender dronen i luften. Dronen 

sprøjter så olie på æggene i reden, 

så æggene stopper udviklingen og 

ikke bliver til unger. 

Dronerne får altså ikke mågerne til 

at forsvinde - men til at ændre ad-

færd.  For når der ingen unger kom-

mer, bliver mågerne mindre ag-

gressive og mindre larmende. 

Olien er fødevaregodkendt, så hvis 

et æg falder på jorden, er det ikke 

farligt at røre ved for hverken dyr 

eller mennesker. 

3 TIPS TIL AT UNDGÅ MÅGER

1. UNDLAD AT FODRE MÅGERNE

2. FJERN SPISELIGT AFFALD FRA JORDEN

3. SØRG FOR AT LUKKE AFFALDSCONTAINERNE

i å i k

MÅGERNE: 
ER OPPEFRA

LDE MÅGEBESTANDEN NEDE OG 

l i å d d id il

FLYV MED DRONEN 
PÅ TUR TIL MÅGEREDEN - 
SCAN KODEN 
MED DIN MOBILTELEFON

Udover dronemetoden regu-

lerer vi også nogle gange må-

gerne med riffel. Det giver en 

skræmmende effekt, og så 

giver det også færre ynglen-

de par. Al skydning sker altid 

efter aftale med politiet. Ri-

flen vi bruger, er valgt efter 

vejledning fra politiets vå-

benekspert og en vildkonsu-

lent fra Naturstyrelsen. Når 

kuglen rammer en måge, går 

kuglen i stykker og er der-

efter ikke skadelig mere. Vi 

skyder kun fugle, der sidder 

på tagene – og aldrig fugle 

der sidder på jorden. Skytten 

er jæger med 30 års erfaring.
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På hold 1 og 2 er der undervisning om formiddagen 

på hverdage, da holdene afvikles i skoletiden. 

HOLD 1: 
Mandag 29. maj til fredag 9. juni

HOLD 2: 
Mandag 12. juni til fredag 23. juni

HOLD 3: 
Mandag 26. juni til fredag 7. juli

HOLD 4: 
Mandag 10. juli til fredag 21. juli

HOLD 5: 
Mandag 24. juli til fredag 4. august

HVORDAN TILMELDER MAN SIG?
Der er åbent for tilmelding fra starten af marts til 

og med den 31. marts. Tilmelding foregår på 

WWW.AARHUSKOLONIEN.DK

I begyndelsen af maj får du besked om optagelse/

afslag fra kolonien. 

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål, kan du finde Aarhuskoloniens 

kontaktoplysninger på 

WWW.AARHUSKOLONIEN.DK

Du kan også tage et smut til byen  den 11. og 18. 

marts. Her kan du nemlig møde og snakke med  re-

præsentanter fra kolonien på strøget kl. 11-14. 

OBS: Vær opmærksom på at dette ikke er et til-

bud arrangeret af AL2bolig. Al kontakt, herunder 

tilmelding og eventuelle spørgsmål, skal rettes til 

Aarhuskolonien. 

Et sommerferieophold hos Aarhuskolonien er for 

børn, som går i 3. - 6. klasse. 

Kolonien ligger i Ahl plantage kun 150 meter til 

stranden. På koloniens område er bålplads, 

fodboldbane, friluftsteater og meget mere. 

ET OPHOLD VARER 12 DAGE, OG I ÅR 
ER DER PLANLAGT FEM HOLD:

GRATIS SOMMERFERIEOPHOLD
FOR BØRN
KENDER DU AARHUSKOLONIEN? HVERT ÅR TILBYDER DE GRATIS 
SOMMERFERIEOPHOLD FOR BØRN PÅ AHL STRAND I EBELTOFT. 
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WWW.AL2BOLIG.DK

WWW.FACEBOOK.COM/AL2BOLIG

LINKEDIN.COM/COMPANY/AL2BOLIG

AL2BOLIG  87 45 91 91
Administration

Telefontider:

Mandag: 9-15

Tirsdag - fredag: 9-12

Åbningstider:

Mandag - torsdag: 9.00-15.00

Fredag: Lukket

Driftslinjen

Telefontider:

Mandag-torsdag: 7-12 og 13-15

Fredag: 7-12


