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Fællesskab i nye former.
Og beboerblad i ny form.
Velkommen, kære læser, til ALBOAs nye beboerblad. Efter at have
heddet ALBOA inside i godt 10 år har vi valgt at give bladet et nyt
design og et nyt navn: BO MED.
Arbejdet med det nye design har stået på i et års tid, og vi er glade
for at kunne præsentere den første udgave her. BO MED er også en
form for slogan for ALBOA. Og det er en opfordring og en invitation
til dig, der er beboer om at deltage og søge indflydelse; prøv selv at
fuldføre sætningen – hvad vil du gerne BO MED?
Temaet for denne første udgave af BO MED er fællesskab. En helt
grundliggende værdi for vores boligforening er fællesskab. Og det har
det været, siden vi begyndte i 1942. At være beboer i en boligforening betyder, at vi er fælles om mange ting. Vi er fælles om opgangen,
vi er fælles om legepladsen og de grønne områder. Vi er fælles om
vaskemaskinerne. Vi er fælles om beslutninger for vores boligområde.
Vi har en grad af fælles økonomi. Mange steder har man fælles beboerhuse, og man tager ud og har fælles oplevelser. Mange vælger at bo
alment, fordi det er en boligform, som tilbyder et socialt liv, et naboskab, et fællesskab.
Men for et år siden skete der noget skelsættende:
”Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt sammen.
Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand.”
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Sådan sagde Mette Frederiksen onsdag den 11. marts 2020, da hun
annoncerede den første nedlukning af Danmark. Corona har i den
grad ændret vores hverdag. Og hvad gør vi som boligforening, når
fællesskab fra den ene dag til den anden betyder det omvendte af
det, det plejer? Når fælleskab pludselig består i at holde afstand til
hinanden? Vi har heldigvis set mange eksempler på fællesaktiviteter;
i Håndværkerparken har beboere lavet Facebook-koncerter for andre
beboere. I dette nummer kan du læse, at i Vejlby Vest uddanner man
Corona-guider. Du kan også læse om bestyrelsen i Egelundsparken
i Beder, som har lavet en stor meningsmåling blandt beboerne. Og
om beboere I Saralystparken, som har benyttet sig af coronapausen
til at få ryddet op i det gamle genbrugsrum og dele alle de gamle
bøger ud til resten af Højbjerg.
Det er glædeligt at se, at fællesskabet finder nye veje. Måske kommer
vi tilbage til det fællesskab, vi kender. Men nok ikke. Jeg tror, Corona
betyder forandring. Forandring kan være svær. Vi ved, at mange har
det svært i coronatiden. Ensomhed og bekymringer fylder meget
hos mange.
Som formand for ALBOA kan jeg slå fast, at ALBOA vil gå imod den
udvikling. Men ALBOA er også dig, kære beboer – og ansvaret påhviler
organisationer og individer ligeligt: Kig lidt ekstra efter dine naboer
i denne tid, spørg til dem, snak med dem, det kan man sagtens på
to meters afstand.
Michael Korsholm
Formand, ALBOA

Af Martin Krabbe,
foto Andreas Bang Kirkegaard

Coronaguides hjælper
Vejlby Vest sikkert
gennem corona
Med oplysning skal virus fordrives.
I samarbejde med ALBOA står Aarhus Kommune bag ny uddannelse til almene beboere.
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"Virkeligheden i dag er, at
information finder vej til
borgerne gennem mange
forskellige kanaler.”
Lena Maria Hybschmann, projektleder
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En af Vejlby Vests
nyuddannede
Coronaguides er
31-årige Agier
Khader.

Hvorfor har du valgt at tage uddannelsen?
Fordi jeg gerne vil hjælpe mine naboer. Jeg kan flere sprog, og jeg
oplever, at mange er meget bekymrede og har svært ved at finde den
information, de har brug for. Jeg hører for eksempel, at mange er bekymrede for vaccinerne, at der ikke rigtig er tillid til den.
Hvad har du fået med hjem?
Jeg synes, jeg har fået ny viden og forståelse af coronaen. Jeg forstår
også godt, hvad det er, kommunen gerne vil have fra mig, og jeg vil rigtig gerne bidrage til at komme coronaen til livs. Jeg synes, jeg har fået
en masse gode argumenter for, hvorfor man skal lade sig vaccinere.

Coronavirussen har fået lidt sværere vilkår
i ALBOAs største boligområde, Vejlby Vest.
Områdets op mod 1000 beboere kan nemlig
nu søge råd og information om Corona hos
de seks beboere, som netop har gennemført
uddannelsen til coronaguide.
Uddannelsen er lavet af Aarhus Kommune og
har til formål at dæmme op for udbredelsen af
coronasmitten. Det fortæller Lena Marie Hybschmann, som er projektleder for covid-19-indsatsen i almene boligområder i Aarhus.
”Det lader desværre til, at Corona har tænkt sig
at blive hos os et stykke tid, og det er en konstant
kamp at holde smittetallet nede. Med uddannelsen til coronaguide får vi en række ambassadører, som styrker den lokale viden om corona.
Lokale coronaguider kan nå ud til mange flere
borgere i deres netværk, end vi kan med den
gængse kommunale kommunikation.”
Nye initiativer
Da smitten i august 2020 spredte sig hastigt i
Aarhus, skete det særligt i en række almene boligområder. Derfor iværksatte Aarhus Kommune
en række initiativer, som skulle være med til at
dæmme op for smittespredningen. Et af de initiativer er altså uddannelsen til coronaguide, som
består af et kursus, hvor sygeplejersker underviser udvalgte beboere i, hvordan man undgår
smitten, hvordan man forholder sig, hvis smitten
opstår hos naboen eller i familien, og hvilke
muligheder der er, hvis man har fået smitten. Al
den viden kan de udvalgte beboere så formidle
videre til deres egne netværk. Men det stopper
ikke der, fortæller Lena Marie Hybschmann.
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”Som coronaguide bliver man del af et levende
netværk, som vi hele tiden opdaterer med den
nyeste viden. Jeg ser også coronaguides, som
hjælper hinanden med oversættelser og andre
udfordringer.”
ALBOA bidrager
Uddannelsen fortsætter i andre boligområder,
og indtil videre er det planen, at borgere i otte
boligområder skal have uddannelsen. Det er
helt frivilligt at deltage, og der er ikke en eksakt
jobbeskrivelse.
”Coronaguides er frivillige, som er villige til at
tage et ansvar for dem selv og deres boligområde. Vi giver dem den nyeste viden og et netværk
med altid opdateret viden, og de har lyst til at
dele den viden med deres netværk. Der sker hele
tiden nyt omkring corona, og virkeligheden i dag
er, at information finder vej til borgerne gennem
mange forskellige kanaler,” siger Lena Marie
Hybschmann.
ALBOA har bidraget til uddannelsen ved at
være med til at identificere potentielle deltagere.
En del af deltagerne er på den måde blevet prikket på skulderen af de lokale boligsociale medarbejdere, fortæller Lena Marie Hybschmann.
”De boligsociale medarbejdere har deres hverdag i boligområderne og har en unik viden om
beboerne og kulturen i boligområdet. De kender
kulturbærerne og de kender kommunikationsvejene. Den viden er utroligt nyttig i den situation,
vi står i lige nu.”

Tekst og foto af Martin Krabbe

En god bestyrelse er
en synlig bestyrelse
Egentlig behøvede de ikke at gøre det.
Alligevel gjorde de det: Afdelingsbestyrelsen i
Egelundsparken spurgte samtlige beboere, hvad de
ønskede sig i afdelingen og fra afdelingsbestyrelsen.
I juli 2020 dumpede et spørgeskema ind ad
brevsprækken hos samtlige 138 husstande i
Egelundsparken i Beder. Over 20 sider blev
beboerne bedt om at tage stilling til spørgsmål
om deres bolig, afdelingen, bestyrelsens arbejde, naboskabet og det sociale liv i afdelingen.
Afsenderen af de mange spørgsmål var den
lokale afdelingsbestyrelse. Forud for udsendelsen af spørgeskemaet var gået et halvt år
arbejde, forklarer Jens Mikkelsen fra Egelundsparkens bestyrelse.
”Da vi oprindeligt fik ideen, begyndte vi med at
kaste alle spørgsmål op i luften. I begyndelsen
havde vi over 100 spørgsmål, og vi diskuterede
rigtig meget hvilke spørgsmål, der skulle med,
og hvilke der ikke skulle med. Den proces tog et
halvt år og var meget lærerig for os som bestyrelse. Det forpligter at spørge: Hvis man stiller
spørgsmål, så får man viden, og så kan man
– som en ordentlig bestyrelse – ikke undlade
at handle på den viden. En bekymring var, at vi
kunne komme til at skabe urealistiske forventninger blandt beboerne. Det er jo ikke alt, vi kan
gøre noget ved. Men samtidig er det vigtigt at
turde stille de centrale og svære spørgsmål: ’Har
du tillid til at bestyrelsen arbejder for beboerne?’, ’Hvordan kan bestyrelsen forbedre sit arbejde?’. Alene det at stille et spørgsmål betyder,
at man siger noget om, hvem man er, og hvad
man vil som bestyrelse, og den diskussion fyldte
naturligvis meget for os.”

ed
Frivilligh
& Frihed
1000vis af svar
Spørgeskemaet endte med at indeholde 62
spørgsmål, og præcis halvdelen af husstandene
svarede, fortæller Jens Mikkelsen
”Vi har i alt fået flere tusinde svar, som vi har
brugt rigtig meget tid på at tygge igennem. Vi
har dels fået et øjebliksbillede af situationen i
afdelingen, og vi har dels fået en masse konkrete
forslag til forandringer og forbedringer. Vi har
også fået sendt et budskab om, at vi er her, og
hvad vi står for som bestyrelse. Egentlig havde
det ikke noget med Corona at gøre, at vi valgte at
lave undersøgelsen, men da Corona betød, at vi
måtte aflyse afdelingsmødet, så må jeg sige, at
undersøgelsen på mange måder har vist sig at
være en rigtig god erstatning. Afdelingsmødet er
et vigtigt element i afdelingens liv, men faktisk er
det jo meget kort, og det er svært under eventuelt at diskutere, hvad man egentlig gerne vil med
afdelingen. Med spørgeskemaet får alle mulighed for at komme til orde.”
Opblomstring
En afledt effekt af undersøgelsen er flere frivillige kræfter. Det mener Helga Voigt, som er beboer
i Egelundsparken og med i områdets grønne
udvalg.
”Det er min fornemmelse, at undersøgelsen
har sparket gang i noget initiativ. Jeg mærker det
ved, at der er flere, som gerne vil være frivillige.
Vores grønne udvalg har fået flere frivillige. Da
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vi skulle plante krokus i vores rabatter, var vi
pludselig virkelig mange frivillige. Det er min oplevelse, at undersøgelsen også har fået folk til at
få øjnene op for, at de lever i et boligområde, som
de har indflydelse på. Og at vi ved fælles hjælp
kan gøre det mere herligt at bo her. Vi har fået en
hel side med forslag med ideer til projekter, som
vi kan gå i gang med.”
Den ærlige mening
Overfor beboerne begrundede afdelingsbestyrelsen undersøgelsen med disse ord:
”Baggrund for undersøgelsen: Bestyrelsen
er valgt til at være alle beboeres tillidsrepræsentanter i mødet mellem administrationen og
vores afdeling. Derfor er det vores demokratiske
pligt at sørge for, at du som beboer har mulighed
for at påvirke udviklingen i Egelundsparken. Vi
mener ikke, vi kan nå i mål med den målsætning
alene ved at slå dørene op til beboer-åbent en
gang om måneden eller ved at besvare e-mails.
Ligeledes oplever vi, at afdelingsmødet, som

7

ellers er årets demokratiske højdepunkt, ikke tilbyder en tilstrækkelig tidsramme for de mange
ideer og meninger, som fødes og brydes blandt
beboerne. Ved afdelingsmøder deltager normalt
kun 15 til 20% af husstandene. På den baggrund
tager vi nu et yderligere skridt for at styrke den
demokratiske proces i Egelundsparken. Vi håber,
du vil hjælpe os med at sikre kvaliteten i vores
arbejde. Undersøgelsen er anonym, og vi sætter
pris på din ærlige mening.”

Om undersøgelsen
Er du interesseret i at lave en lignende
undersøgelse i dit område? I så fald er
du velkommen til at kontakte Jens Mikkelsen på mail: jensjpm@gmail.com

Initiativ
& Ideer

Tekst og foto af Tekla Pryds

Saralystparken
smitter Højbjerg
med læselyst
En oprydning i Saralystparkens fælles
genbrugsrum betød, at beboere i
Højbjerg kunne hente gratis bøger.
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I en tid hvor mange har god tid til hjemmesysler, er det ekstra ærgerligt, at også bibliotekerne er coronalukkede. Men beboerne i Højbjerg
behøver ikke fortvivle. I Saralystparken har beboerne nemlig valgt at dele ud af de bøger, som
havde hobet sig op i det fælles genbrugsrum.
En oprydning i det fælles genbrugsrum betød,
at afdelingen stod med en masse bøger. Billeder
af de mange bøger blev lagt ud i Højbjergs lokale
facbookgruppe.
Bag initiativet stod Inger-Lise, beboer i Saralystparken, som tog billeder af bøgerne og skrev,
at bøgerne kunne afhentes gratis. Man skulle
skrive, hvilke bøger man godt kunne tænke
sig, så ville hun pakke dem og gøre dem klar til
afhentning.
Derefter tog det fart. Hendes opslag blev
kommenteret flittigt, og der var mange interesserede aftagere til bøgerne. Så Inger-Lise
fik travlt med at pakke bøger. I de efterfølgende
dage var de to beboere, der gik og pakkede bøger i
sorte plastikposer tilføjet en seddel med navn på.
Initiativtageren er både begejstret og overvældet
over interessen,
”Det er dejligt at kunne være med til at dele ud
af gode ting og på den måde glæde sine medborgere i Coronatid, hvor folk er nødt til at gå
hjemme og måske keder sig lidt. ”
Og det gode initiativ har bredt sig i Højbjerg.
Andre Højbjerg-borgere er også begyndt at dele
ud af deres overskuds-litteratur på Facebook.

Ny undersøgelse viser
tilfredse ALBOA-beboere
Trivsel, ordentlighed og fællesskab er ALBOAs værdier.
Men hvordan går det egentlig de værdier ude blandt beboerne?
Og hvordan opleves servicen midt i en usædvanlig tid? Det har
en ny stor undersøgelse givet en lang række svar på.
Af Martin Krabbe

Det går ganske godt med servicen i ALBOA.
Det siger i hvert fald størstedelen af de 1064
beboere, som svarede på den digitale tilfredshedsundersøgelse, som ALBOA gennemførte i
december og januar 2021. ALBOAs administrationschef, Betina Højmark, er meget tilfreds
med undersøgelsens resultater.

Service og drift
Selv om ALBOAs administrative medarbejdere
har arbejdet hjemme, og der har været lukket for
personligt fremmøde – også på varmemesterkontorerne, så har omkring 60% af beboerne
været i kontakt med ALBOA under nedlukningen. Hovedparten har haft konkakt 1-2 gange.
Især rækkehusbeboerne har kontaktet administration eller varmemester i perioden. Når det
kommer til service og information fra ALBOA, er
der gennemgående en smule større tilfredshed
blandt de, der bor i lejlighed, end de som bor i
rækkehus.

”Det er glædeligt, at så mange har taget sig tid til
at besvare spørgsmålene. Overordnet viser undersøgelsen, at vi har mange tilfredse beboere,
og det er jeg virkelig glad for at se. Besvarelserne
har også givet os et indblik i, hvad vi skal være
opmærksomme på – vi har nogle beboere med
gode ideer til forbedringer.”
Før, under og efter Corona
I undersøgelsen spurgte ALBOA til, hvordan den
enkelte har haft det under Corona – både hvad
angår kontakt til naboer, men også i forhold
til informationsniveau og service fra ALBOAs
administration og ejendomsfunktionærer.
ALBOA spurgte også til oplevelsen før Corona,
og til hvordan beboerne ønsker at kommunikere
med ALBOA efter Corona. På næsten alle temaer,
der er spurgt til, er omkring 2/3 af beboerne
meget tilfredse/tilfredse med ALBOAs service.
Med enkelte undtagelser er andelen af beboere,
der er direkte utilfredse/meget utilfredse med
ALBOA services kun 5%. I alt 14,7% af beboerne
besvarede det elektroniske spørgeskema.
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"85% af beboerne har
tilkendegivet, at de fremadrettet
gerne vil have information om
deres bolig på mail og telefon."

strene været begrænset til e-mail og telefon. Det
har mange heldigvis benyttet sig af. Fordi der
ikke er træffetid hos varmemesteren, har alle
varmemestre udvidet telefontiden til klokken
7-15 mandag til torsdag og klokken 7-12 fredag.
Det har mange beboere taget rigtigt godt imod.
80% af de beboere, som har været i kontakt med
administrationen, er tilfredse/meget tilfredse
med mulighederne for kontakt. 5% er utilfredse.
Blandt de beboere som har været i kontakt med
varmemesteren, er mere end 80% tilfredse/meget tilfredse med kontaktmulighederne, lidt over
5% er utilfredse.

Fællesskab og naboskab
I besvarelsen er der en grundlæggende tilfredshed med stemningen i boligområderne, og
cirka halvdelen af beboerne har svaret, at de er i
kontakt med andre beboere flere gange om ugen
eller hver dag. Dog har omkring en fjerdedel af
beboerne sjældent eller aldrig kontakt med andre
beboere. Især beboerne i rækkehuse vurderer,
at stemningen i deres boligområde er godt, og at
naboskabet trives. Det kan altså tyde på, at der er
en oplevelse af et stærkere naboskab, end der er
hos beboerne i lejligheder. Halvdelen af beboerne der har besvaret spørgeskemaet, bor alene.
Beboere, der bor alene, har mindre kontakt med
andre beboere. De enlige, der har kontakt med
andre beboere vurderer stemningen i området
lidt lavere end andre beboere.

Efter Corona
I undersøgelsen spurgte ALBOA også til, hvordan den foretrukne kommunikationsform er
helt generelt. Her kunne beboeren vælge flere
muligheder. 85% af beboerne har tilkendegivet,
at de fremadrettet gerne vil have information om
deres bolig på mail og telefon. Også kontakten til

Kontakt under Corona
Under Corona-nedlukningen har kontaktmulighederne til administrationen og varmeme-

Tilfredshed med ALBOAs service
Hvor tilfreds er du med følgende?
Administrativ service (kontrakt,
forbrugsregnskab, husleje mv.)

Drift af indendørs
fællesfaciliteter (vaskeri,
fælleshus, festlokaler mv.)

4%

Pasning af udendørs arealer

8%

7%

20%

16%
31%
76%

■ Tilfreds ■ Hverken eller ■ Utilfreds

62%

■ Tilfreds ■ Hverken eller ■ Utilfreds
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76%

■ Tilfreds ■ Hverken eller ■ Utilfreds

ALBOAs næsten 100 ejendomsfunktionærer arbejder dagligt for gode
boliger og flotte boligområder.

administrationen foretrækker beboerne sker på
mail eller telefon. På den måde er det muligt at
ringe i sin frokostpause, og man er ikke nødt til
at møde fysisk op. En lille del af beboerne ønsker
stadig at kunne møde op på varmemesterkontorerne og på den måde lave aftaler med deres
varmemester. Det samme er ikke gældende for
administrationen, hvor de fleste ønsker at have
kontakt via telefon eller mail.

Opmærksomhedspunkter og ideer
Spørgeskemaet gav mulighed for at komme med
input og ideer til forbedringer. Det har mange
benyttet sig af. Forslagene kan sorteres i følgende temaer: Administration – Bestyrelser – Varmemester – Renovering – Udearealer – Kommunikation
- Fælles faciliteter. I alt 224 specifikke forslag blev
det til. Forslag som nu gives videre til ledelsen,
og som skal resultere i forbedring af service.

Kendskab til afdelingsbestyrelserne
Mere end halvdelen af beboerne kender nogen,
som sidder i deres lokale afdelingsbestyrelse.
Knapt 8% af besvarelserne kommer fra en beboer, som også er medlem af en afdelingsbestyrelse. Over halvdelen af beboerne i undersøgelsen
har været i kontakt med deres afdelingsbestyrelse én eller flere gange i 2020. Beboere som
bor i lejlighed, er generelt mere tilfredse med
kommunikation med deres afdelingsbestyrelse,
end de som bor i rækkehus. Hver femte beboer i
rækkehus synes, at kommunikationen med deres
afdelingsbestyrelse er dårlig eller meget dårlig.
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Af Martin Krabbe, illustrationer: Sleth arkitekter

Nyt samlingssted
på vej i Stavtrup
ALBOAs afdelinger i Stavtrup bakker op
om ny multihal til 56 millioner kroner.
Det er populært at bo i Stavtrup. Så populært
at befolkningstallet i Ormslev sogn i de seneste
10 år er steget med 40 procent. Den udvikling
stiller nye krav til byens faciliteter, og derfor
har en gruppe siden 2014 arbejdet for en ny
multihal. Arbejdet er i en fremskreden fase
og har netop været gennem en høring, som
gav over 200 svar. Dem kan du læse på Aarhus Kommunes hjemmeside. ALBOA har 530
boliger med omkring 1000 beboere i området.
ALBOA bakker op om projektet, og vi bringer
her et interview med Per Bo Andersen, som er
talsperson for projektet.

idræt. Vi fik på et tidspunkt lavet en undersøgelse for at forstå behovet. Undersøgelsen viste et
meget bredt behov for et samlingssted. Ikke bare
til idræt for børn, men også et sted til mødre
med barnevogne, idræt for ældre, kunstnere
og musikere. Så vi får på det tidspunkt et mere
bredt perspektiv. Desuden viser alle prognoser,
at Stavtrup ligesom Aarhus bare vil vokse de
næste år, så behovet er indlysende.

"Jeg tænker på det som et
moderne forsamlingshus,
et sted der knytter byen
sammen og gør den stærk.”

Hvor stort er behovet for et nyt samlingssted?
Det har længe været svært at få plads til sine
børn på idrætsholdene. Det er nået et niveau,
hvor mange forældre sidder klar ved computeren, når tilmeldingerne til idrætsforeningerne
åbner. Vi ved, at 95 procent af pladserne i gymnastikforeningen er taget indenfor 10 minutter.
Mange forældre er nødt til at fragte deres børn
til Viby eller længere væk for at få lov at deltage i

Per Bo Andersen, talsmand
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Hvad er det for et sted, I forestiller jer?
Undersøgelsen viste også et rekreativt behov;
mange ønsker sig et sted, som kan fortælle den lokale historie og formidle vandringer i den smukke natur, som omgiver Stavtrup. Området er fuldt
af spændende lokale historier, men det er tavse
historier, som ikke er blevet fortalt længe, og som
vi gerne vil have gjort aktive. Det der begyndte
som et simpelt haludvalg kom altså pludselig til
at tage en større opgave på sig. Mange tænker
måske på de haller, som blev opført i 70’erne og
80’erne. Den slags med et cafeteria med cowboytoast og selvlysende saftevand. Vi tænker
vores hal som meget mere end idræt. Det er et
samlingssted, og derfor arbejder vi med projektet
under titlen ’Stedet, der samler.’ Jeg tænker på
det som et moderne forsamlingshus, et sted der
knytter byen sammen og gør den stærk.
Hvordan ser projektet ud indtil videre?
Vi arbejder med en bebyggelse, som skal være
mellem 3500 og 5500 kvadratmeter stor. Og det
på en grund, som er 22.000 kvadratmeter, så der
bliver masser af luft omkring bebyggelsen.

Det er på matriklen
omkranset med rødt, at
byggeret er påtænkt.

Hvordan ser fremtiden ud?
Vi har lige været gennem en høringsfase, som
har givet en masse input. I sidste ende er det
kommunen, som skal godkende placeringen af
projektet. Mens den proces kører, så arbejder
vi for at rejse de nødvendige midler. Vi regner
med at kunne gå i jorden i 2023 og at kunne slå
dørene op for sæsonen 2024-25.

Hvordan hænger økonomien sammen?
For det første er der selve anlægsøkonomien –
her er budgettet på 56 millioner kroner. Vi har
fået tilsagn om 50 procent af anlægsudgiften fra
en lokal samarbejdspartner. Vi skal altså selv
finansiere 28 millioner kroner, som vi henter fra
fonde, kommune, sponsorer og vores egen opsparing. Når først stedet står, så er der en almindelig
driftsøkonomi, hvor hovedparten af indtægten
kommer fra udlejning af halkapicitet til idrætsforeningerne.

Arkitektens bud på
den nye multihal.
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Har du en forening, som mangler et sted at mødes?
Eller har du brug for et sted til din aktivitet? Så kan
du måske bruge Kvarterhuset Basen i Søndervangen.
I skrivende stund er næsten alt lukket ned på
grund af corona. Det gælder også Kvarterhuset Basen i Søndervangen. Men når tingene
bliver lidt mere normale, er det igen muligt
gratis at låne kvarterhuset Basens glimrende
faciliteter. Og måske er det værd at undersøge mulighederne allerede nu.
Forudsætningen for at lån huset til en aktivitet
er, at du enten er bosiddende i Viby Syd, eller at
aktiviteten kommer beboere i området til gode.
Desuden skal du gøre rent efter brug.

plads til flere aktiviteter. Vi følger naturligvis alle
de gældende restriktioner i forhold til Corona,
og forventer selvfølgelig, at du og dine aktiviteter gør det samme.
Det er primært i dagtimerne, at der stadig er
plads, – men da Basen er stor, er der plads til
flere arrangementer side om side. Har du ideen
– har vi pladsen.
Vil du høre mere eller har du nogle spørgsmål,
så kontakt Merete Fjord O’Neill på telefon
27 616 648 eller mail mfo@alboa.dk.

Der er allerede en del aktiviteter i Basen –
Pensionistkaffe, yoga og lektiecafe, men der er
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I fremtiden får du
sms’er fra ALBOA
I fremtiden vil du sandsynligvis opleve at få sms’er fra
os. Det kan være, når der lukkes for varmen, hvis der er
oprydning i kældre eller for at påminde dig om håndværkerbesøg. Du kan altid afmelde dig sms-service fra
ALBOA ved at sende en sms til nummeret 1919 med
teksten: AFMELD.
På alboa.dk har du mulighed tilmelde ekstra numre.
Du kan tilmelde flere numre på samme adresse.
Hvis du gerne vil modtage beskeder fra os via e-mail,
så kan du også tilmelde den service på www.alboa.dk

Få hjælp til at få
styr på økonomien
Har Corona gjort ondt på din økonomi? Vidste du, at
ALBOA tilbyder gratis økonomisk rådgivning til alle beboere?
Det kan være dig selv, eller nogen, du kender.
Kontakt økonomisk rådgiver, Mette Dahl Hansson på
mette@aarhusomegn.dk eller på telefon 20741594.
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Varmemester
Vildkat
Vagttelefon
mitALBOA
Der er mange grunde til, at du skal
bruge mitALBOA. Og så tager det
kun 3 minutter at komme igang.
Gå ind på forsiden af alboa.dk og
tryk på knappen "kom på nu" så
viser vi dig vej.
Vi ses.

alboa.dk

Smi

